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बालनीतिकूथाः 
[5 

प्रथमो भागः 

भ्निपां नाथं नमस्कृत्य नता च सुरभारतीम् । 
फयये रिप्यद्रोधाय वालनीतिक्याः प्रियाः ॥ 

लुब्धो दाशः 
->०<<- 

पुरा धारानग्यईं कथिद् दाशतः श्रासीद् । स एकां 
क्रीम् ्रपाल्तयत् । परमा श्रद्धवा यासीत् सा इुकछटस्त्री । 
स्रा नित्यं सवर्णम् यणम् ददात् । दाशस्ठ तस्य सौवंस्य 
श्एडस्य विक्रयेण इडम् ध पुप्पद् । सुसं सभ्ध्वा तस्य दष्णां 
वर्थ । स ययर्थस्प संग्रहं न्तुः भ्रवत्तः । घनसन्छये परसक्कः स 
दासः; कदा यचिन्तयत्-- 

क्रि एकपदे सर्व सुवर्ण इक्टटस्त्ियाः । 
सुचि वदाय सगा &िः स्वन्पेन शः पानैः ॥ 

इति विचिन्त्य च इुवङ्व्याः उदरं पायया ऋकार । उत्या- 
च्या पि कवटुटगः उदरात् न ख प्ट्मपि यरणडम् अक्तमत । 

श्वा दुम्पम् १ ृ द्धिमिरयतो नृज्ं मे विनष्टमू इति बह 



+ 

९] बालनोतिवथाः+' 

विहतप्य लोभाविष्ट स श्रासानं शपन् पिनष्टः । अत उच्यते- 
मातरं पितरं पुत्र भ्रातरं वा सुहृत्तमम् । 
लोभाविष्टो नरो हन्ति खामिनं वा सहोदरम् ॥ ,, 

धूत; भ्रगालः 

एकः शृगालः आसीत् । स॒ बनेऽसत् । एकदा स अलं 
पातु" भाषम् अगच्छत् ¦ स जक्ेऽपतत् । तसमिन्नेव कणे कचित् 
चागः तत्रागच्छत् { सघ यपि पिपासितः आसीत् । सतम् अप्र 
रक्त्~हो मित्र } श्रपि वर्ते मधुरं जलम् १ श्रगा्तः अव 
दवु-भधुरमिति कगे कथयामि, केवलं पीूपमेवः । वारं वारं 
पीलापि तप्तो नमयामि । न मये हातु' जक्षमिदम् । 

छागः सरलहूदयः श्राकतीत् । स दुर्जनस्य ठस्य मधुराणि 
वचनानि श्रत्वा जतं पातत तां वापिकोम् यग्रातरत् । भरगाल्लस्त॒ 
तस्य पृष्ठे पादं निधाय वाप्याः वहिः निरगच्छत् । छागस्तु 
तौव जसे मनानि उम्म्नाति च पनः पनः थदुभूय दुःसेन 
भ्राणान् अत्यनत् ! यते उच्यते-- 

दुजैनः प्रियवादी च नेतदविश्वापक्ारणम् । 
मधु तिष्टति जिद्लाग्र हृदि हालाहले तरिम् ॥ 



प्रयमो मागः [३ 

दुष्टः काकः 
भ< 

एकः नृपः मासीत् । स प्रामादे वसत् । तस्य प्राघ्ाद्स्य 
श्रह्गणो उयानप् श्भवद् । तस्मिन् वटवः पादपाः ्ासन् । 
तेषु काकः दस्र ससोयौ आस्ताम् । काकः म्वमावेन खलः - 
श्यात् । सर्वे राजङुमाराः तं दंस फं च पर्यचिन्वन् ! एकदा 
खेलतः राजढुमारस्य हारः भूमी श्रपतत् । हारः बहुमूल्यैः रत्नैः 
कृतः श्यासीत् । इकः तं भूम्यां पतितम् पश्यत् । स तृष्णीं तम 
श्रादाय चगन्छत् । चपस्य पुरषाः दारस्य श्रन्वेपणाय तेत्र 
श्यागच्छन् । ते तं हसं हारस्य परिपये वहन् प्रश्नान् पर्य॑च्यन् । 
स त~न घहं हीरस्य चौरः इति सत्यम् कव्यम् ययदत् । 

तेऽकथयन्-'दे हंस ! त्वं चौरः नानि । तव मित्र काकः 
चौरः श्मासीत् 1 ठयापि भित्रारये खं येन केन प्रकारेण दारम् 
श्यानय । न्यथा नृपस्य यदेरोन वयं स्वां हनिष्यामः दमः 
श्मयदत्-+यं दारं न अचोरयम् , दण्डं च म चर्दामि „ 

तेऽफथयन् । सत्यं फथयसि । तथापि काकः उव मित्रम् 
स॒ घौगः। तं तस्य सहचरः ] तं मित्रस्य र्डं सहस्य । इति 
उक्तवाते हंसे पाणम् शरकिपन् । दंसः पश्चत्वम् गच्छ् । 
प्रतः उव्यते-- 

खलः करोति दुष्यत नूं फनति साधुषु 1 
दथाननोऽदरद् सोतं यन्धनं च महोद्पेः ॥ 



४] वालनीतविक्याः 

परानुकापै खटः 
--चरद्दः-- 

एकः वणिग् आसीत् 1 तस्य गृहे गर्दमः वपम पातितो 
ग्रास्ताम् । पशु तौ तस्य वणिज्ञः मारान् थदहतामर । एकस्मिन् 
दिने स वणिग् गर्दभे तूलम्, षम रवणगोखौं च निधाय हट 
प्रातिष्ठत । मामे काचिद् गिरिणदी सीत् । चेयां गाधं जलम् 
श्रमृवत् 1 तां उत्तराम् उच्चत्रचेन मार्गेण गच्छतां च तेपां 

हान् प्रपातः अजायत । भाराकान्तः श्रान्तः स्र प्रपभः जले 
अपतत् । जलस्य धारायाः संयोगेन लवणम् द्रवत् । तेन धरषमस्य 
मारः न्यूनः श्रमवत्। स उत्थाय लघुभिः पदः सुखेन यगच्छत् । 

इति वीय गदमोऽपि भारं लधृकतः मनो दे । सोऽपि 
श्रा्तान जक्ते भपात्तयत् । तद् वीर्य वणिक् ऋ द्धः अभवत् । 
स द्रदेन वेत्र तम् श्रतिशयम् अताडयत् । तूलस्य मास्थापि 
जक्तं धृत्वा परां गुरूं प्राप ! खरः स परेण षष्ठेन तं बोम 
श्मशुक्नोत् । ठः मूढः स गर्दमः सस्य दुपुद्धि निन्दन् परं 
पथात्तापमकरोत् । श्रव उच्यते -- 

पराक्रारं यो मृढः द्ुश्ते ष्ट्वा परोदयम् । 
स भपत्युपदापताय सन्तापाय च कल्पते ॥ 

वञ्चको जग्वुकः 
6 > 

एकदा करिचत् काकः तोऽपि अपूषस्प शङतमू भलतमत। 
„ सतं चञ्न्या समद्राय केचित् त॒द्ध बकम् उपोविपत्। एः 

1 
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श्रा ह : तम् अप्रयत्, यचिन्दयच्च- "हो ! कैनापि प्रकारेण 

श्रस्मात् मूर्खवायसात् इदमपूपस्य खण्डम् आदेयम् । इति 

परिचार्य स तरोः तलम् उपागच्छत्, अषदचच तं काकम्-पमोः मित्र ! 

बहोः कालात् दष्टिपथं समायातोऽसि, श्चपि वर्तते तव अनामयम् १ 
धन् इव श्यामं चा वीदय नवजलद इव रयामः सगवान् श्रीकृष्णः 

स्मणपथम् श्रायाति । अतिशयं मनोहराणि क्व पत्राणि, 

सुकोपलं श्यामलं सुन्दरं च ठव शरीरम् । अहं तत्र वदनकमलं 

वीचय परमां शुदम् च्लुमवामि । नहि भूतले कोऽपि शुकः पिरः 

सारिका ममूरो बापि त सौन्दयं स्एशति । श्याृतिवन्तः खलु 
गुणवन्तः भवन्ति" इति त्वयि एव घटते । यथा तव मधुरा 

श्रतिः, उदाचाः गुणात्व सन्ति तथैव स्वरः अपि ते मधुरः 

स्यात् इहि तक॑ये । 
कृपय चणं गातम । येन करणात तवर गानं भरा 

कृतार्थः भवानि । इत्यं स्वस्य स्तुतिं भरू त्वा वायसः परमेण 

गर्वेण शरदं व्यादाय यावद् गातुम् रमत, तावद् श्रपूपखण्ठं 

भूमौ ् रपठत् । शृगालः ठद् भादाय शाकस्य मौख्यम् उपहन् 

स्वगृहम् अगच्छत् । इत्यं च चाडुयराः चक्राः उद्धिमतः शपि 

व्नाप अन्तम् । भ॒ उच्यते-- 

श्न्तर्पलिनचितचतेन ददिराद्टाद्ारिणा । 

विषध्टः फलेनेव के खलेन न वच्चिताः ॥ 



६] वालनीततिकथाः 

खलो वानरः 
>< 

एक धीवरः रासीत् । तं जनाः सुजातम् अकथयन् ] 
सुजातः स वानरम् श्रपालयद् । वानरः स प्रमया भक्त्या सदैव 
तस्थ आदेशान् अन्विषत् । यत्र॒ यत्र स धीवरः भगच्छत्) 
वानरः चपि तत्र तत्र तम् अन्वगच्छत् ¡ एकस्मिन् दिने सुजातः 
दध्योदनं पाथेयम् आदाय ग्रामान्तरं प्रातिष्ठत । वानरः श्रपि 
तस्य सहचरः रभवत् । गच्छतोः तयोः मार्गे मोजनस्य वेता 
अनायत । धीरः स एकं तडागम् अपश्यत् । तडापस्य तदे 
एकः पृः ्रासीत् । स तस्य तत्ते वस्त्राणि उतचायं पाथेयं च 
निरिप्य वानरंच तत्र रक्षायां नियुज्य स्नानार्थं तडागम् 

अगिरत् । 
यमिन् थवसररे वानरः सर्वं॑पायेयं भक्षयिता छख 

स्वन्छीक्त्य श्रजानानः इव श्तिषठत् । तदेष कषिद्र शथजः घल 
पाठि' तत्र समागच्छ । स वानरः श्रि्िद् दपि फरंथिद् भक्स्य 

कणान् च तस्य शरे वित्तिष्य वृतम् ध्रारोहत् । श्रस्मिन्नन्तरे 
सुजातः स्नानं छता प्रत्यागच्छत् । स निम्ोषं गयेयं मितम् 
अपर्यत् । स समीवे स्थितस्य श्चजस्य मुखे लग्नं दध्योदनं 

| विलोक्य, "धनेन एव द्टन मम पाथेयं सितम्! इति म्वा 
| तं दण्डन प्राहरत्, ्स्रोनू च शवेप्रायम् । 
, एवं दुर्जनाः जनाः स्वयम् श्पराधान् दु्वन्ति, दोषं च 

परपु निचिपन्ति। न्ये च दण्डं दन्ते वराकाः । श्प णव ॥ 
| 
1 



प्रथमो मागः [७ 

दुर्जनेन सद कदापि न तिष्ठेत् । श्रत उच्यते- 
यथा परेपक्रारेषु नित्यं जागति सज्जनः । 
तथा परापकारेएु जगति सततं खलः ॥ 

मूसा वायः 

~< 
एकः करकः आ्रापीत् । स एकं ठडागमर् अगच्छत् । स 

त्र देम् अपश्यत् ! स अचिन्तयत् । दंसः श्येतः यस्ति । शदे 
कृष्णः त्रसिमि । स वर्णः अस्ति । अहं सवर्णः अस्मि 1 वर्णे 
कः गुणः १ सवर्य तु बहवः गुणाः सन्ति । यदो मदा जना- 
नापू । न ते गुणानां परीच्तराः सन्धि । ते अवर्णाम् घणेयन्ति । 
ते शश्र कल्पितं च वेपं वीचय भृद्यन्ति । क्षि छ जानाति वरा 
दषः १ तं जनाः पूजयन्ठि। मांतु कार्येषु कृशएलमपि ते तिर- 
सन्ति । सत्यं जनाः मूर्खस्य हंसम्य शुक्लं नेपथ्य हुयं 
मन्यन्ते । ययोन्पते- 

चलादीनोऽप्यवि्योऽपि समायां वस््वेटितः । 
मूर्खोऽपि शोमते वात्न यायन् किचि मापते ॥ 
तदू चदमपि गौरः मयामि । येन जनाः मां पूजयेयुः। 

इति परिचिन्त्य स तडागस्य तीरे उपयिर्य स्वस्य श॒रीरं पुनः पुनः 
परिष्टः श्यन्यैदय श्वेतैः वर्यौ मर्दुपित्वा खुद: अलेन 
स्नानम् घक्योवु । य सितां विभूतिं ददेतं चन्दनं च देहे थचर्ययत्। 
तथापि स गौरः न मवत् । ततः स॒ कालिमां दूरीकतु निजं 



च] चालनीतिकयाः 

देहम् इकामिः अरपत् । एवं प चिरं खक्षीय' कायम् श्रपीडः 
यत् । तद्पि स॒ गौरः न अमवत् । पर्णेन तस्य शरीरे अनेक 
व्रणाः श्भू्रन् । पक्वतां गतेभ्यः तेभ्यः तस्य उरः अभवत् । 

तेन स पञ्चत्वम् अगच्छत् । तद्वीदय अन्ये खगा अप्रदन्- 

दद्यमानः सुतीव्रोण नीचः परयशोऽग्निना 1 
रतरः परनाशाय सनाशराय प्रपद्यते ॥ 

रटनः शकः 

-#( ग} 

कश् केशवः नाम चारणः श्राप्तीत्। स शकम् श्रपाः 
लयत् । स तें संसछृतमर चपाटयत् । शुः पठने दचः न श्रासीत् । 
समूढः श्रमवत् । केशवः तं केवरलप्,्त्र कः संदेह” इति याप्यं 
कण्टे श्रकारयत् । यदा कोऽपि श्यागत्य "$ संसृत परति! इति 
पच्छति, तदा स शुकः रत्र कः सदेः इति निरिचतम् उत्तरं 
ददाति। यदि फोऽपि पृच्छति “रपि फुयलोऽतिः तदापि “त्र 
फः संदेदः इत्येव तस्य उत्तरं भवति। यदि च स्वामी 
ष्कृतमोजनोऽमि' इति परन्ति तदापि शत्र कः संदेदः त्येवं 
स शु़शाचकः उत्तरं ददाति । 

ववः केशवः तं चिक्र तुम् एच्छत् । सतं सोमने पर्जरे 
नधाप अपरम् थनपत्। स्तोमः श्रागत्य तष्य मृग्यम् पृ 

न्न् \ केशवः “एतरुप्य-्नति गुद्स्यास्य सन्य दत्ययोचनू ! 
तै ् त्यपिक्म् रस्य मृन्यमू्, इत्युक्या श्रगच्छन् । ठतः करिये 
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भूपालः श्यामस्य “मो ! क्षिमत्र शुरशावके वैचिन्यम् , येनास्य 
मदन्मृन्यप्" इति चारणं तमप्च्छत् । तदा चतुरः स चारणः 

कमेव पृच्छत मवान् , स एप कथयिष्यति खस्य मुन्यम्! इति 
अवादीद् । ततः स॒ राजा शुक्मपृच्चत् , रं ते कौर ! शत 

, सूप्यक्राणि मून्यम् १ इति । 
शस्त भाटित्पैव “यत्र कः संदेहः इत्ययादीत् । तेन 

स राजञा अतिशयं प्रसन्नः अमत् । स तस्य स्वामिने चारणाय 
मवहप्यङ्ञायि द्वा वं शुकशावकं च गृहीता सग्रहम् थग- 
च्छत् । सौगतः स नृपः दस्तेन तं शुकं दादिमयीजामि 
सलादपत् चष्च्चत् च बहूपिधान् प्रश्नान् । शुकस्तु॒॒परिरोषप् 
अजानानः छत्र ङः संदेहः इत्येव रत्यय्रोचत् ! वदा नृपतिः 

निर्िए्णः इव तमू चणृच्छ् "किमदं तथ कृते शते चा मूर्खोऽ- 
वपर १ युकम्त पुनरपि, “अत्र कः सन्देदः' इत्यवादीद् । अस्मिन् 
चारे शुकस्य उचरं समुचितम् रासीत् । भूपतिस्तु शु क्वा 
सहो प्रतारिणोऽस्मि खल्तन चारणेन इच्युक्ला इमं छोकमपाटीत्ः- 

नौश्च दुर्जनजिठा च प्रतिद्धलविसपिंणी । 
परम्रवारणार्वेव दारुणा केन निर्मिता ॥ 

घ्रलमो बालः 

एः वालसूः ्रामीत् । स यनमः श्रमवत् । स नित्यं 
पाटए्लाम् न भगच्छव् । म स्वायाः ययं सम्पक् न श्रश्रोत् । 
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स एफप्मिन् दिने-'खच अहं ̀ पाठशालां न गमिष्यामि, 
उदाने गत्वा कन्दुकेन क्रीदिष्यामिः इति श्मचिन्तयत् । ततः सं 
उनम थगच्छत् । उद्याने कः श्रि बालः न श्रासी् । स केन ` 
सह क्रीडामि, इति श्रचिन्दयत्। ततः स एवं काकम् परयत । 
स श्रवादीत् हे काकं  व्यागच्, मया सह रमस्' इति। 
स फा "मम कार्यं वर्तते, श्वकः नास्ति) तमेव खेल 
इति शवदत् ! ततः सारमेय धपश्यत् । स तं संबोध्य 
श्ागच्छ रे सारमेय { मया साफ़ क्रीड! इति वदत् । ततः 
स सारमेयः “मम कायं वर्तते, यदम् चलः म श्रम, स्वमेव 
खेल' इति श्चवयोचत् । क्वः स शकम् थपर्पत् । स श्रद्थयत् 
(गच्छ रे कीर ! मया सद रमस्व" इति । प शुकः 
मम कायः वर्तते, त्वमेव खेल हत्यवादीव् । ततः 
स पिपीलिकाम् यपरयत् ! स ताम् प्रच्छत् "एदि पिपीिके ! 
मया सारे रमः इति} सापि (लमेव रमस्व, मम येला यति- 
गच्छति, इत्पवादीत् । ततः स॒मः वालकः प्रचिन्ठयत्- 
श्मसिमिमू संकारे खमाः मृगाः कीटाः चपि श्रलसाः म सन्ति। 
दमेव श्रिमर्थम् रलस्तः भवामि इवि । तद् स पाटपतालां गत्वा 
स्वस्य पादान् थपदद्, श्रमयद् च पणिटितः। ठतः स दमं रोक 
श्रपटत् 1 

पालस्य हि मनुष्याणां शरीरस्य मदान् गुः । 

नाखि उयमषमो यन्पुः यं त्या नावद्ीद्ति ! 
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धनपालः श्रेष्ठी 
करस्मिथिद् ग्रामे धनपाल्ञः नाम भरी च्राषीद् । स धनादयः 

अमृ्रत् । तस्य गृहे सवर्णम् , रूप्यकम्, रतनानि, भूत्याः, दिश 
सत्राणि, उद्यानानि, दूषाः, गावः थश्चाश्च श्रासन् । परन्तु स 
कृपणः मासीत् । न स कदापि दानं ददाति स्म, नापि च स्य 
हिते उपयुनक्ति स्म धनम । स सदैव तां महतीं धनर प्रणे- 
म्योऽपि गदीयक्तीं मल्वा दान-मोग-नाशेभ्यः भस््त्। 

प्छदा सः--“दि देवाद् व्यापारे हानिः मवेत्, चीसः 
स्वरणं रत्नानि वा चोरयेयुः, दोयादाः भागमादचय्,;, दृः कर- 
माहरेत् › अन्येन वापि केनापि प्रकारेण मे पिपृ धनं नयेत् » 
तदा तुमे प्रणाशः एव धाप्यत-- 

धनानामर्जने दुःखमरनितानां च रक्षणे । 
श्यामे दुःखं म्पे दुःखं धिनार्थाः कष्टसंश्रयाः ॥ 

इत्यचिन्नयद् । एवं विचार्य स ॒सर्वाषि धनानि धान्यानि 
चेतराणि उद्यानानि पञचूनपि च यिक्रीय स्वर्णम् करोत् स 
तस्य एनङम्य एं रित्तामू श्यक्रारयत् 1 तां रिलाम् आदाय 
सर मयाः; उट एकस्मिन् थदुर्मरे चे न्यखनद् । स नित्यं नधां 
स्नाम्दधतेन तव् चेतर गता वां स्वर्णराि दथा दरी मन्ति 
परमानन्दम् सन्य मवत् । 

एक) रिषत् चौरः तं धनपतिं विजने कत्र विंचरन्तप 
श्यपरयत् 1 स उस्य अमिणयं जञात्वा यानैः ्नलदिवः एव 
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तमन्वगच्यै् । श्री तु गर्त युक्त तां स्वस्य शिलां द््ट्वा-विपुल मे 
खर्णमस्तति, इति सुखमनुभवति, इति स चौरः अपश्यत् ' ततः 
धनपालः मर्तस्य एखं पापाणस्य शिल्लया पिधाय गृहं प्रत्यगच्छत् । 

श्रम्यस्यां रात्रौ चौरः तथुदशं गत्था तां सुवणंशिलाम् 
अचोरयत् । भन्यस्मिन् प्रमाते च कत्र गत; स धनपा्तः तां 
स्र्णीरालां तत्र न श्पर्यत्। स शिरो गृहीता वषः ताडयन् 
भृश् भरोदीव् । ठतः स गृहं गत्वा सर्वान् खस्य पारििशि- 
कान् तट् पृतं कथयाश्चफार । ते प्रोचुः-- 

दानं.मेोग्मे नाशः विघ्लो गतयो मबन्वि षित्तप्य । 
योन ददाति न भुक्ते तस्य दृठीया गतिर्भवति ॥ 

निविंरणो युगडी 
->9<<-- 

प्रयघारानगरीं कथिन् सुर्डी समागन्दत् । स नघास्तीरे 
टरं त्वा न्पवत् । ततः; सः “्रापदरथे धनं रेत्! इति 
जीतिकचनं हदि निधाय इतस्ततः सुभिचां कृत्या यित घनं 
सम्पादय एकस्मिन् दाग्रमाचने निततप्य धरघत्। न स चोर 
मयाद् कदाचिच् शत्यां ङटीम् मुत् । ठतः फदाचिन् मक्र- 
संकान्तौ पृएय्नालः समागच्डन् । पदयो धर्मात्मानः पर्वस्नानाथं 
दानमाणएडानि गृदीचा उजयिनीं प्राण्षटिन्। गवाुगतिकः सोऽपि 
शएदी पनपणं ततर ता्रमाजनं सन्ये निघाय तानू भन्वम- 

. चत् । दिवाराप्र चलन्वः वै 0िप्रादीरं प्रापुः | रप्र पनस्य म 
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घटस्य वनेन स॒ यतिः ्रान्तोऽमवत् । न स पटस्य तस्य र्णे 
कस्यापि प्रिचिस्य साधोरपि विरवासमकरोद् 1 प्रमाते पौच- 
स्नानघमये रजतराशेः ठस्य घटस्य रणे उपायं चिन्तणा- 
मास्त । स कते धिप्रातटे बालुक्ायां मत्तं त्वो तदन्तः कलं 
निधाय पनः सिकताभिः गहै पूरयामास । तस्योपरि च सैश्तं 
रिवलिङ्क' निर्माय विन्वपत्रः पुष्पैः पर्त पूनयामास, ततः शौचं 
स्नात" च भगन्छत् 1 एतस्मिन्नन्तरे जनमेलकं दिशं प्रससर्ष । 
गतानुगतिक्नाः जनास्वत्र सैकते शिघलिङ्गम्चितं वीचय, ¶यस्मा- 
भिरपि थत्र तीर्थे च्णगतैः एवमेव कर्तव्यमिति मत्या वहूनि ते 
शिवल्िद्धानि निर्मषठः, पूजयामाुथ । 

स्नाने कृत्वा प्रत्यागतः स दण्डी स्वे सिप्रातटं शिब 
चिद्नमयं दष्ट्वा 4 मे घदामिः पूणं ठतताम्नमाननमू" इति निर्वेठ- 
मपा्तः परमं नैर्बिएपं गतः इमं श्लोकं पपाट-- 

यद्यदाचरति श््ठः ज्लोश्स्वदनुवर्ववे ) 
गवादुगतिको छेके न सो कः पारमार्थिकः ॥ 

शिडालस्य गले धर्टा 
॥. 

एकस्मिन् गृहे बहो मुपमा ध्रासन् । ते गृहस्वामिनो 
महसो दानिमङ्कषैन् । ते गृहे सच्चितानि धान्यानि अभक्तयस् » 
भिचचिषु प्रिलानि श्रङ्र्च् , कोष्ठानां कपाटाय् अच्छिन्दर् , प्हु- 
मृल्यामि वल्ञाणि अष्न्न् , धतं तैलं मरिचानि मिष्टान्नानि 
गद शरदं च बहनि वस्तूनि अखादन् ¦! 
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हस्यं च प्रत्यहं मृषः कृतया महत्या हान्या गृहस्वामी 
पर विपाद्मापेदे । ततः स उपायान् चिन्तयामास । स विडाल 

पातयामास । भिडालः स तान् मृपकान् गृहीत्वा खादित कषग्नः। 
बहो मृपरकास्तेन भचिगः । मृपशास्ते स्ङ्लस्पय चयं वीय 
पायान् चिन्तितुमारन्धाः । एकस्मिन् दिने ते मृपकराः महतीं 
सभां योजयामासुः । तत्र दृरदूरोद् मृपकमदादुमावाः समाजग्ः 
शरभूनमूपकरानां मशसम्मे्तनम् । तत्र तेषां मित्रासि सम्बन्धिनो 
भान्धवाः मातुलाः शयालाः श्वदयुतश्च सम्मिता श्ासन् । महवा 

समारोहैण तेषां सभाकायं प्रारव्यप् । पहवस्तत् दमैकश्रदर्णा 
मूपक्रमहामटाः, मपितानेफशादचपुस्तकपु्ञाः, बहनिष्कपटद्र - 
पिणः ठन्दुरमहावीराः, मृपकाचार्याः मौपिकनीतिविशारदाथ 
पृपु्ललम्बालम्बलांगूलत्वादीन् भेदान् शठाय जाठीयोः 

ननत्य पिदोसनिज्गयाय च मरां समारव्धयन्तः । विभिन्नाः 
ग्रस्वावा अमवन् । थनेके बुद्धिमन्तो मपाः पिदास्यावयोधाय 
युः प्रीया चक्: न कथिरपफलोपायो निधिवः। चिरं विचार्य 
किद् पद्धिमतां यरो पृषो युयाऽववीद्-श्रदो ! बान्धवाः ! 
पिरालम्य कणठे यदि पण्डा द्वा स्यात, रदं धस्माकं गा 
मवेत्, यदपणएटं ठमापातं पाया पावधाना ययं पलास्य मः प्राणः 
रणां स्तु शक्नुमः 

ति भरत्या मर्देऽपि मृपद्म दपपरकपेय नर्न लग्नाः। 
नै मरय प्रस्तावस्य तस्य प्रायाः महती प्र॑ममञ्व॑न-घन्यो- 
ऽभि) दरनपिवोऽमि चमू, यो रिदात्तप्य परायाय ईव्णान 
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उपायान् जानासि, त्वोपदिष्टे उपायेऽनुष्टिते व्रिडालमयात् मोतो 
नेः भविष्यतीति मन्यामहे बयम् । 

ततः कथित् शद्धो मूषको यः सर्वैस्तैः प्रोहन् प्रस्तावान् 
शृएवानः आसीत् इदागीषुपदत्योवाच-“यदो ¡ उपायज्ञा भवन्तः, 
जानन्ति सर्वा वरियोधषिधीन् । देवगुरोः बृहस्पतेः श्ङ्ामित्र न 

कोषि युष्माक बुद्धः तलमर्दति मन्त्रालोचनायाम् । तथापि फात- 
रस्य मे मनसि भयं वर्त॑ते इति हेतोः-^को भवत्सु प्रिटाक्लस्य 
कण्ठे घण्टां बदूधु' प्रभविष्यति, इति ज्ञातुमिच्छामि 

इतथं वरदधमूपङ्स्प तस्य वचः भ्र त्वा चक्रितास्तोऽन्पोन्यस्य 
यखं पश्यन्तो न किमपि वक्तु" प्राभवन् । तदा प वृद्धः उन्दुरः 
4न जनः निरर्थकानि कार्याणि इर्यात्' इत्युवाच-- 

श्रफलानि दुरन्वानि समव्ययफलानि च । 
नारभेत द्शक्यामि वस्तृनि च विचकच्तणः ॥ 

यादृशो देवस्तादशो बलिः 
>< 

एकदा कथिद् बकः केचिद् गर्दभं अ्रामोपान्ते चरन्तम 
पश्यत् । "यदरच्छालन्धेनानेन ख॒रहतकेनाद्च यथेच्छं मे भोजनं 
भविप्यति, इति स मनसि अचिन्तयत् । गर्दभस्तु वराकः सदसो- 
पनतं ते धकं चीद्य सयेन क्िवर्चर्यविमूहोऽचवत् । स ॒पला- 
-पितुमपि न भ्रामयद् । तनो छते मर्दभस्प समीपमागत्य--चअपि 
वर्वततेऽनामयं तव मित्र ! मर्दभयाज ए इत्यप्च्छन् ! सोऽपि कथं 
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चिद् धैय धत्वा कम्पितेन स्वरेण “सरवेथाऽनामयं मे वर्ते प्रमो 

लगदीश्रस्य कृपया, शआ्गन्छ, स्वागतं ते अतिथिरसि' 
इत्यवादीत् 1 

स गर्भोऽपि न केवलं गर्दभ एवासीत् । स कार्यले 
धीमान् विपदि यशीलथाभवत्। सोऽकस्मादागतां विपत्ति 
बीम धीरेण मनसा उपायमचिन्तयत् । स॒ खञ्ज ध्व विफल- 
गतिमातमाने प्रादर्शयत् । पृक पुनस्तस्य सभौषष्पसत्यावादीद्- 
श्यये मित्र ! कथं लु पंमुः सं्रततोऽधि ? केन वा पंमुतां आापि- 

तोऽपि कसते शब्र्.:, येन त्वमिमां दयनीयां दशां गमितः 

गरदगस्तु-धवने चरो मे वामः पदः करुटकेनापविद्धः, तेनाहं 
परुसं सतोऽस्मि ¦ यदि भवान् मम करटं निःसायेत् › नाहं 
चिरं परोपकारं विसमरिष्यामि, श्यन्रवीत् । 

ही ! सन्पाव्रघरोऽहमिदानीम् । फणएटकनिःपारणच्छले- 
नास्य पादं खेन गृत्वा पीनमिमं गर्दभं पातयिष्यामि भक्- 
पिप्यामि च सुदेन, इति मनसि विचायं यावत् स॒ गर्दमस्प 
समीषरपागन्छत् , तायदेव स पशिमाम्यां पादाभ्यां वेगेन चरस्य 
खे लत्तया प्रादर्त् । करय तया खरस्य लत्तया धृकस्य सर्वे 

अदन्ताः विशीणा थभवच् । स रक्तं वमन् पलायमानो यनम- 
विशत् । गर्दभस्त॒ स्वच्छन्दं शनेः शनैर्गच्डम्' नातित्रिलम्बेन 
स्वामिनो गोष्ट्ारमष्यतिष्ठत् । 

गदुमं हन्तकामस्य वृकस्य दशनाचािः 
पाटिता लत्तया तैन यथा देवस्तथाच॑नम् 1 

[ 
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माकैरडेयशिष्यो 
ड 

पुरा माक्षरुडेयस्य नेः उपषन्नोऽतुपपन्नथ शिष्यौ मम- 
वताम् । रोः याश्रमस्य समीपे एव तौ अपि दणङ्करीरयोः 
न्यवेसतताम् । 

मनोयोगेन अध्ययने व्याप्रतयोः तयोः वहुतिथः कालः 
न्यतिक्रामत् । एकस्मिन् दिने गुरः तयोः परीचाथं ताभ्याम् 
एककं पणकं दौ अवादीत् मोः श्टा्रौ ! खं ध्वं पणकं 
गृहीत्वा आपणं गच्छतम्, नयतं च श्विमपि वाग् वस्तु 
येन युवयोः इदटीरी शापूरितौ भवेताम्" इति । यनुपपन्नस्तु 
यथा नाम तथागुणएः चासीदेव । स॒ रित्येव कस्यापि छृषा- 

णस्य खलात् पणक्रस्य पलालम् श्यानयत् । स तेन खस्य ङटीरं 
पूरयित्वा गुरो; पुरस्तात् उपातिष्ठत् यथयच्च सम्बोध्य शुरु 
बरमू-"रयतु आचार्यः, पूरिति मया इटीटः, । इति युः 
सविपरादं शिएः कम्पयन्, समीचीनमसमीचीनं वा इतिन 
किमपि श्रवादीत् । 

उपपन्नस्तु कणं विचार्य ॒पिपणिम् अगच्छत । ठतः स 
दीपे वर्तिकां वैलं च समानयत् ! स दीपं अन्वाल्य इदीरे 
न्यदधात् न्यवेदयच्च गुरू" प्रणम्य (र्यतु ध्याचार्यः, पूरितो 
मया टीरः अस्य दीपस्य प्रदाशयेन इतिः कथं सु मन्यते 
सान् १ वदा आचार्यः सानन्दं शिरःकम्पं कृता श्रवादीद्- 
सत्यम् उपपन्नोऽसि, सफलाः सन्तु ते मनोरथाः, वधस ज्ञान 
सशद्धथा निरयम् 1 
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ततः आरभ्य उपपन्ने पस्मिन् रिष्ये गुरोः प्रीतिः सुतया 

वर्धत । गुरुकप्या स अचिरादेव सर्वाणि शाल्नाणि श्धीत्य 
पण्डितो भूत्या गृहम् गच्छत्, अन्वभवत् च रिकितानां 
विद्यानां फ्तम् 

छत्राः | धुध्ाभिरपि सदैव उपपन्नवुद्धिभिः मान्यम् । 
उपवन्नेषु बालकेषु सर्वेपां प्रीतिः मधति । तेपु मौतापिो 
गुरूणां च स्नेहो वर्धते । तेषु पराः रपि ग्ीतिमन्तः संजञायन्ते । 
यथोच्यते-- 

उपपन्नेषु बालेषु श्रीतिः संजायते दृणाम्। 
गुणं च विरोपण ते प्रयान्ति निधानताम् ॥ 

~ ‡- 

सत्यं जपति 
तञ 

कसिमिर्चिद् ग्रामे कचिद् मेषपालः श्रापतीत् । सचनाः 
मेषाः यराश्च पालयत । तस्य पुत्रः सेत्रपालः नित्यं तान् 
चारयिततु' यनम् प्ननयत् । मध्ये वनं प्त पशुन् चारयत् । यनी 
पकण्टे करपराणां नेत्राणि यासन् । ते सदेव तग्र खननं वाहनं 
चपने लने च अङ्वम् । (ृखंस्य मस्तिषदमपायानामयमप्, 
इति न्यायेन ण्कदा स मेषपः व्याघ्र; समायाः, व्याघ्रः 
समायाः, इति सधा उन्यः शराकरोरम् अकरोत् । वस्य धाकरोतं 
श्रस्या रेप कार्ये व्यापृताः मर्वे चे्रपाल्लाः ध्रामुधानि गृश्चैत्वा 
सस्य राथ समागन्दधन् । तदा स पातिशः तान् वीच्य ष्पदरसदू 
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कादीच “नास्ति व्याघ्रः, मया परिहासेन इदं विजनिपित- 
मिति'। एवं स यनेकदा तान् यप्रञ्चयत् । 

एवं गच्छति काले एक्दा परमार्थतः तम॒ व्या्रः समा- 

गच्छत् 1 सै दृष्ट्वा स उच्चैः स्वरेण व्याघ्रः आयातः, न्पाप्रः 
श्रायातः इति बहन् शाक्रोशान् यकरोत् । तदिने शरएवन्तः पि 

रषाः तद्वचनस्य उपेक्वां चक्र: । ते उचुः-एप मेषपान्ञयुवा 
श्रप्त्यं दति, थस्मान् उपहसति च, अरस्य वचनं न श्रीतच्पपरू 
अस्माभिः इति। 

एतं चिन्तयन्तः ते तस्व रक्तां न अगच्छन् । व्याघ्रः 
चेप्रपालं तर्य बहून् पशून् अपि व्यापाद्य अम्तयत् 1 

छत्राः } न कदापि यूयं वदत असत्यम् 1 ये जनाः भ्रषत्यं 
वदन्ति, तेषं पचने कोऽपि विर्वापं न करोति । 

शन्ततः तदेव च्॑त्यं वक्तुः विनाशाय प्रकल्पते । शरत 
एव उच्यते- 

सत्याहत्ये मनुप्पाणां रक्तके भकच्के चते} 

सत्यं वदत मोः ! लोकाः ! सार्थरणदेतवे ॥ 
न 

चतुरो देवीदासः 

एकप्तिन् नगरे कथिद् देवीदास साम स्वर्णकारः श्चभवत् । 
स सदैव धनिनां इृटम्बिनां गृह्यणि गत्वा मनोहराणि चखर्ण- 
रजतभूषणानि त्वा इडम्बमरणम् भक्रोत् । सोभोदयेन 
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स स्वर्णवौरः अजायत । न स कस्यापि भूप्णं कारयित 
धनिनः वलं खर्णमू ददाति स्म । स्वलाथवेन स पश्यतोऽपि 

खणं चोरपति स्म । दृ्टमात्रमेव खण तस्य दस्तगतम् श्रभवत् । 
स्ये जनाः तं सर्णचौरमू श्राख्यन् । हत्थे च स चोरितेन 
कनक्षेन धनपतिः अमवत् । स विशं भवनम् अकारयत् 
स्वकीयम् श्रापणं च । 

एकदा तस्य गृहे चौरः प्राविशन् । तेऽगोपमेव तस्य धनम् 
अपाहरन् । तेन स परमां दारिद्रवद्शां प्राप । प्रथमे तु स खर्ण- 
चौरः द्वितीये च ददिद्िः इति न कोऽपि तेन भूषणानि शकरारयत्। 
स नित्यं चिम्तातुरः स्वभवनचत्वरे धतिषटत् । 

स्मे धनिनः नागरकाः तस्य परिचिताः श्राषन् । एकदा 
फोऽपि चन्दनदासो नाम धनादयः ठद्धवनघम्धखीनेन मार्गेण 
गच्छन् तमू श्रपर्यत् । स श्वादीद्-कथं मो देवीदाध ! चिन्ता- 
तर ह्य लच्त्पसे १ कथं न तव घनानि स्वरणं ताटयम्ति ¶ देवी 
दासः वाह-ध्राम्, भरे ्टिन् ! अधुनाऽं चिन्वाततरोऽस्मि । भध- 
नोऽस्मि संजातः । कुटम्यमरणमपि न पारयामि । न कोऽपि 
खर्णमयानि मृपणानि मम दृस्तेन कारयति ! प्ररर्मुरयोऽस्मि 
संतः । $ करोमि कछ गच्छामि । अिवर्तव्यविमृदोऽस्मि। 
नाधुना सर्ण्य दर्शनमपि संजायते ' यदि कथमपि स्वर्णस्य 
दर्ीनमपि मेत्, तर्हिं मम घनानि तेष्णींन छ्ठियुः । चन्दन 
दाप्तोऽपि तस्य वश्चकृस्वमावतां सम्यम् यानात् 1 षत्वं च 
वदति देवीदाये स मर्मोक्तेपा वादीद्-मोः ! पदि स्वणद्ान- 
भागर्व मवत्छाप॑सिदिः पवेन् तहि ममापणे श्योगत्य यथेच्छं 
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स्वर्णरजवयोः दशोनं करोतु भवान् इति । 
द्वितीये दिने सर पाठेव श्र षिनः चन्दनदासस्य विपरि 

भ्राप । परोऽपि तस्मै सवागतं व्याहृत्य स्वर्णदर्शनाय श्रिपणौ तस्य 
पेशम् अनुषष्दे । ततर हैमानि भूषणानि खर्णशकानां राशि 
च पश्यतः त्प हृदि चोरितु' सोभः उदियाय, परन्तु उपायो 
नाक्ीदिति विचाराः मन्धरं वि्लोनाः ) यावत् स पुनः उपायम् 
अचिन्तयत् ताषर् फ़लक्स्य श्रधस्तात् चरन्तं नङुलम् पश्यत् । 
तं नृं गीत्वा दस्तलाधवेन स तस्य शुखे कतिपयानि खण॑- 
शकलानि प्ावेणयत् ¦ नङ्लः स पत्रं घ पञ्चताम् गन्छत् 1 
देवीदासस्तु तं तथैव विद्य ्द्टे सर्गम् इत्युक्तवा रिक्िपाणिः 
एव गृहम् थगच्छत् । प्रभति मार्जनीं दुर्वा भृत्येन स॒ मृतः 
मलः श्रं टे दुर्थितः । सोऽपि तं त्वरितमेव दूरम् यवक्र- 
निकरे चेप्तुम् योदिशत् । खर्णकरारस्त॒ दूरात् प्रवीचमाणः 
अाषीदेव स ते वेथा करिप्तं मटित्येव स्वगृहं निनाय, तत्र च तस्य 

उदरं भित्वा सर्वाणि वानि घ्वर्णशुक्रलानि च्यात्मसात् कृता 
शवं भूमौ निचखान 1 

तस्मिन्नेव सायंफाल्ते चन्दनदा्तः देयीदासगृहस्य सम्युखे 
पतता मार्गेण गच्छन् तं नः पूर्वत् धनैः स्वर्णशलानां तेपा 
निपर्थणएच्धेदमतापतौडनानि इवेन्तम् परयत, सार्यम् अ़- 
चछच~दअटो ! षयः फलति युष्माक स्वर्ण्षाराणां सर्सदुर्सीनम् । 
दववीदासत उवाच-- 

सवर्णं तापितं छिन्नं षर्पितं वाहित पुनः! 
भूषणेषु प्रणीतं च चतुरान् न हापि नः ॥ 
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प्रतिवोधकथा 

शासौत् कचिद् बराह्मणः । तस्य मार्या पुत्रम् अजीजनत् । 
पिता) प्रतिरोधः इति तस्य नाम यक्रोत् । बालः सः पितुः 
गदे लात्तितः अवर्धत । स॒ युवाऽमवत् । श्रतिषोधस्य तस्य 
कलम्बः, मातुलानीव्यसनम् › हटधर्मतादुयुणः, कटुवादिता- 
दोपः, परोकशरवणोपेत्ता वेति सर्वाणि मूखंचिह्धानि अभवन् । 
स श्रजञसः उपद्रवकरारी इृदधिमन्यश्च चासीत् । तं रष्टूवा जनाः 

मूर्खस्य पञ्च चिहानि मीं दर्व्य्तनी तथा । 
हृदी चाप्रियवादी च प्रोक्तं तैव मन्यते ॥ 

इमे रलोदम् पटन् । इुटुम्यिनः पणिविशिनश्च तं निर्योच- 
माहुः । षदुधा जनाः तम् उपाहसन् । स तु, केन देता जना 
माषटपदसन्ति इत्यपि नाजानात् । स नित्यं पाटशाक्तामर् उपा- 
च्छत् । एकदा यध्याएकः पाटप्रसंमेन "मम शिरः इत्यस्य 

पदस्पार्थम् श्रवोधयत् । स्रं यात्राः चर्थम् खवागन्छन् 1 शतति- 
घोधस्हु निबु'द्धितया शुगः णम्! इति विपरीतं शाव्दयोधम् 
श्रध्यग्छत् । पार पाठया पार्कः क्न्तायाः यदिरगच्छत् । 

श्यतियोधस्तु स्रव स्थितः मम शिरः" थर्थात् शरेः दरणम्" 
इति एनः पुनः शररत ) 

हस्प तद्विधं रटनं भ्रू तवा कथित् दत्रः, यरे { “यथुद्र' 
रमि "मम रिरः' थ्यारथत्तु "मे शण्टम्" इत्येवं परते । 
तये फुतोऽशद' जल्पति, इति अमाणीद् । स तु द्ववन शरु्ला 



प्रथमो भागः [२३ 

क् दध इवावादीत् । न्ड रे! भरागरोऽस मां विपरीतं पार- 

यितुम् । ङ्गं मम मत्र न स्तः। थष्यापकोऽस्माकं 'मे हण्ट्! 
इति स्पष्टमवादीत् + शत्रोधः खल्वहम्, सम्यक् जानामि 
चार्थान् ! फिलतं मां मसं षिधातुमिव्दक्षि १ मादम् श्रन्या- 
रभो मुखः, यः ठव वचनेन (तव युण्डम् इति रटेयम् । तव 
एड कि वेशिष्टयम् १ गुरोः ण्डं वि न वरम् १। बालस्तु कः 

मुखंमनुरञ्जयेत्" इति वदन् निरगच्छत् । अतित्रोधस्तु पनरपि 

ष्मम गिरः" श्र्थात् “रोः रण्ड" इत्यभीच्णं रटितु" प्रवतत । 
सायं कासे गृहं गतस्य अतिभोधस्य पिति शय त्व 

परीतनां फरोमि, थानय तव पुस्तस्म् , ‰ पठसि. सेक्तस्येव वा 
सर्व दिनम्" इन्यवो चद् । यत्तिोधस्तु गर्वेण पूस्तक्मानीय पित्र 
भ्रायच्छत् । “सरवे जानामि, परीं करोतु मवान्" इत्यभणत् । 
ततः पिता, कथय-'मम शिरः इत्यस्य पदस्यार्थम् । सतु 
हेक्लया शुतेः ष्वण्डमर' इत्युत्तरमददात् । पिता तु, “धरे ङि 
जल्पिः १ (मम शिरः हत्यस्यार्थस्त॒ “मम शृएडम्" इति 
मवति, न कदा7 शुरोः सुण्डम्' इत्यादित । 

अवियोघस्तु भ त्वा चक्रान्तरस्य इवामचत् । अरहो ! थने- 
कर्थवचनं पदमिदम् । गुरः कथयति "मम अण्डम्, छात्रः 
कथयि मम हएडम्ः, पिता च कथयति मम घ्ुएडम्' । 
कस्य कस्य ्ण्डमिदम् । पितुः परो दिता नाग्ति' इहि पितु- 
चनमेव सत्यमिति सोऽचिन्वयत् । ततः पितु॒^ख्डम्, पितुष 
ण्ड, पितु्च'ए्डम रटिनन' भारमव 1 
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अन्यस्मिन् दिनै प्रधानाध्यापकः कक्तायामारंत्य नवा 
गस्य रस्य पाठस्य छात्राणां च परीचां कलं मैज्छतु । एत- 
स्मत्रवसरे अतियोधस्य पिताऽपि प्रघानाध्यापकं द्रष्टुः तता- 
गच्छत् । प्रधानाप्यापकः प्रश्नान् यपृच्छत् । छत्राः उपपनानि 
उत्तराणि अददन् । ध्िरोधस्पापि वारः यातः, स तु भीतः 
यदि मम शिरः इत्यस्य पद्यार्थः पृष्टः स्यात्, कथष्ठतरं 
दास्यामि । एकतः पिता अ्रन्यतथ गुरुदेवः, कथं कण्ष्यिमिः 
इत्यचिन्तयत् । याद् स मनप्ि-हि हनूमन् ! थय संक्टादस्मा 
द्र, पूजां ते दास्यामि" इति समकल्पत्, तावत् प्रधानाध्या- 
पकः "मम शिर इयस्य कोऽथः इत्यपएच्छत् । 

शरक्चव्यविमृढ आसोद् वराकोऽपिगोधः। किं स फथ- 
येत् § वा न कथयेत् । स॒ चणं पितरं पर्य।ठ, चणं च प्रधा- 
नाष्यापङृम् । मन्ति च) संकटे पतितोऽस्मि, रिं कमि 
न स्फुरति उत्तम्, नापि विपत्तिः टलत्ति' शति स्र घारं वारम- 
चिन्तयत् । प्रधानाध्यापकः (मम शिरः इति पुगरणृच्छत् । 
अस्मन् वारे धर्येण सः "पारश्चालायामर् गुरोः प्रण्डम्!, गृहे च 
पितुष ण्डम्" श्युच्तरमददात् । स्वे छात्राः प्रौच्चै॑हसुः । शति 
योघस्तु घतिकरान्त्योष एवासीत् । न स॒तेषामापतयं बोद्रधुम- 
चारयत् । तदा वेऽस्थयन्- 

मवा हि जल्पं पुसां शर.त्वा वाचः शुमाश्माः । 

च्मशुमं वाक्यमादत्ते पुरीषमिव शकरः ॥ 
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वर्जयेत्तारणं मित्रम् 

आसीदेकंस्य चनस्य तटे स्स्यचित्् इषाणस्य उटजः} 
तो मृपकोऽवकत् । समीपे एव स्थितस्य सरसः परे पारे फोऽपि 
मेङथानारसीत् । द्वावपि तौ छतरिमौ सखायौ अभवेताम् । 
प्रायस्तौ परस्परयोः बहूनि चाटूनि अदाम् । भेको नित्यं मप 

प्य गृहमगच्धत् । तत्र स खादति पिवति मोदते स्म च। 

भूपकोऽप वस्य सागवमकरोत् । सोऽपि मण्डकेम भित्र ख समा- 
नीतानि तदागतटे भवानि बहुविधानि खादूनि खाद्यानि सौस्ये- 

नामयत् । रं तयोरबहूनि दिनानि व्यतीतानि । 
एदा मूषको मनस्यक्रोत् -'अहो ! यदि केनापि विधिना 

पिष्टस्यास्य मेशस्य पित्त' मवयेयम्, पुनयु वा चं भरेयम् । 

सोऽसरं परसयैचत, भेफोऽपि सावधानो न तस्य पारोऽपतत् । 

अय भेको नित्यमागत्य मृष खगृहमनितु'प्राथंयत्, परन्तु 
धूर्तो मुपक्ञो न तस्य गृहं गन्तु" कदापि तस्य प्र्थनामन्वमोदत । 
सोऽकयथत्- मार्गे सरो वर्त॑ते, नाहं जानामि तरणम्, कथंकारं 
घभित्रस्य तव गृददेदली द्रष्टु" शक्तोऽस्मि दुर्मोग्य; । अन्यदा 
भरार्धितः सोऽवदत् नाद्य मरेऽवकाशः. कृषाणन नयानि वल्ाणि 

समानीतानि, सामि मया अद्रव दानि सन्ति । पुनश प्रोक्रम्- 
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श्र कृपाणस्य सक्ते मवा गोधृमासमयातवाः, मया तेभ्यो पितवा 
खव संग्रहो विधेयः । यन्यथायसरभर्टस्य विनिपातापततः । 

एवं मये समये प्राधितः स मुपस्तस्य गृहगमननिपेधाय बहूनि 
कारणानि निरदिशत् । एकदा महवा नि्बन्येन प्रथितो देवहतकः 
स मूप्ो भेकस्य निमन्त्रणं स्वीचद्मर । सोपि लब्धावसरस्तस्य 
चथाय मनति, निधचित्याबदत्-मिन्र } लं तरणं न लानाति मम 
पादेन तव पादौ बद्ध्वा लां मम गृहं नेष्यामि । तथः न्रा स मृप- 

कमगाधे जके निमञ्ञयितु' तहागमवातरत् ' सोचिन्तयत्-थदि 
मूपकरोऽयं भ्रियेत, शरस्य परिलस्थः मर्वोपि धान्यररिः ममोपमो- 
गाय भवेत् इति स मध्ये मध्ये तां रञजू' शिथिततां विधाय निष्क 
पटद्रोहिणे तस्म मूषकाय बहूनि मजनोन्मजनानि अन्व भावयत् । 
मूपकस्तु प्राणत्राणा्षच्चराक्रोशत् । तडागस्य तटे स्थितस्य 
कप्य शाखायां स्थितः कचिद् युष्रो दुष्टमित्रयोस्तयोराचरित- 

मपर्यत् । स वेगेन धीय मण्डुक चञ्ुपेदंगोन गृहीता विदा- 
यपत सष्ठदपत्त् । भेकेन सह बद्धो मृपक्नोपि तैन गृहीतः, 
मितौ च तौ द्वावपि । प्विधं तयोस्ताच्शोमिंग्रयोरचसितं 

विलोक्य तत्र जलेचर मकरोऽबादीत्-- 
पोच कार्यहन्तारं प्रत्ये प्रियवादिनम् । 
यजेयेत्ताथ्शं मित्र विपकृम्भं पयोष्टखम् ॥ 
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रामाधीनस्य विश्वाः 
नड 

श्राप्तीत् पुरा गोदावरीतटे सजनपुरं नाम प्रामः । तसन् 
कथित् रामाभीनो नाम ज्तौहकारः अवसत् । स रामस्य म्रः 
आसीत् । स नित्यं ध्रानः उत्थाय स्नानं पिधाय मन्दिरं गला 
गन्धाचतपुष्वनवेद्यादिमी रमम धपूज्यत् । वदः यत् सायं 
स श्मापशे स्वकं करता धनः सन्ध्यासमये मातां गृहीता शमस्य 
नामानि जपह् । एवं ङव॑तः तस्य बहूनि वर्पीि व्यतीतानि । 
तोकाः तं मक्कसनम् आहुः! न स कदापि थन्यस्य देवस्य 
नामापि यगृष्टात् | यदि अन्धः जनः तस्य पुरतः न्यस्य 
स्यापि देवस्य नामानि उद चप्त्, तहि स उच्चः खरेण रामम्य 
नामानि घर्तुम् घारमत । तस्मात् स्थानाद् श्रपलायत बा कर्णौ 
पिधाय दूरम् । नस कदापि श्चन्यस्य देवम्य मन्दिरम् त्रग- 
ञ्न्। रम शव केवलः पस्य इष्टदेवः असीत् । ग्रामस्य पात्यः 

महधा तस्याग्रो चन्येषां देवानां नामानि उच्चार्यं तं खली- 
युवन्त स । 

गच्छता स्मलेन तस्य पृत्राः युवानः श्रमवन् । तेच पितुः 
श्यापणें फर्माणि कतु' प्रामवन्। तदा बद्धस्तु न सर्वं दिनं क्रिमपि 
प्मफरोतू दिना इषदेवस्य रामम्य पूजाम् । 

पददा रामाधीन पुपाच् चाहूय त १ 
दम् दानी सीर्थावां गन्तु समये ! मया अ्थमे पयति 
कलाः यिदव, द्विरीये धनानि सम्िगनि, इदानी व्रदीषे 
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जीवितस्ापाने प्ते, धर्मस्य देवः शरौरपाठमपि न शोचामि 
इति अभिधाय सकलस्य कुटुम्बस्य स्वीकृतिं लम्प्वा स तीर्थ 

यात्रां कत्तु प्ातिषत । 
दणदारं गच्छन्तं मामे करद् यवनः तमू पश्यत् । 

सोऽपि तेनैव प्रथा ग्रामान्तरं गन्छन् आसीत् । स रामाधीनस्य 
ललाटे तिलकं गे तुलसीमालां च दृष्ट वा, नूनमयं करिवद् 

भकः इत्यनुमेने । स यनः नास्तिकः आसीत् । नाभवत् तस्य 
स्रदेवताणां खुदायाभू शपि विशा्तः) रहा स देवपूलकान् 
प्रिजहास । ततः स दूरादेव दन् रामावीनं पयपृच्छत्-श्रहो- ` 
मक्रगाज ! शुम तव दुशंनम् । इतः समायातो भवान् १ क च 
गमिष्यतीति १ इति श्रूत्वा रामाधीनः नम्रव्या सपसवियं 
द्दौ । सोऽपि यवनः मधुरैः परिष्तैस्च वचनैः तेन सद माप- 
माणः श्रचिरादेव ख्यं सतां ाप्तपदीनष्ुल्यतेः इतिं न्यायेन 
मतरीम् उदपादयत् । ततःच कथथसङ्गन पर्यप्च्छत्-- 

प्रह मङ्गरान ! ष्व्नानाम् श्रस्माक सुदा महान् पतते, 
उत हिन्दूनां युष्माकं गमः? इति मे संशयं छिन्धि" । इति भरता 
रामाधीनः श्रवादीच्-श्र.यतां मोः, तौ दौ पि समानी अभिन्नौ 
च हति मन्ये, तवापि यस्य या माना वेर्वते तस्य सैव फलदा 
जायते, "पादी मःयना यस्य सिद्धिर्भवति ठारथी' इति नन- 

श्रतेः पप तु रामे दलः प्रत्ययः स णठ मम सर्वारि शर्याणि 
माप्रयत्ति, रामाघीनः खलु रह् । इति मा यवनः उवाचः 
कथंनु रामः सुदा च ्रमित्न समानी च भवितुमर्हतः 
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रस्माकं यवनानां खुदा सुतरां सप्तमे आकाश वर्तते न स कापि 
भूमौ अरधतरति, रामस्तु तव कथनादुसारं सर्वत्रैव वर्तते इति 
तयोः महदन्तरम् } 

एवं चिरं विचदमानम्यां ताभ्यां निणीतम्, यद् रामो 
चा, सुदा वा महान्, इति परीचचणीयम् । नाणिदरं गतयोः 
तयोः पन्थाः काचिन् नदीम् श्रवाप्नोत् 1 दी अपि तौ हिनदुयवनौ 
तां मदीं वरीतुरमैच्छम् । 

तदा रामाधीनः उवार~पर मित्र ! पश्यतु भान्, शत्र 
नौश्च नाति, नदीतरणं च च्रावयोः परमम् ्राबरयकम्, थम्रौव 
नौ इषटदेवतयाः प्रीचापि च फएरणौयारित । पस्य देवस्य नामो- 
च्वारणमात्रोण आगरां मदी तरेव, स एव देषो महान् । यदित 
श्रावं स्वस्वदेधस्य नाम उच्चरन्ती सममेव नदीं तरी" प्मवाव, 
तहिं ती देवौ श्चपि समानौ एव मन्तव्यौ । 

एं निधित्य तौ नदीम् अविरताप् । रामाघीनस्तु श्री- 
रामस्य जयोऽस्तु इनि प्रीज्यैः उस्यायः दिव्येव नदीं वीर्वा 
चसेनेथं तेम्णाः परे तीम् श्रयाप्नोद् 1 यवनस्तु पिथिद् दृग 
जालुदध्ने उले गत्वा मनसि सदविदानः प्रिचारिक्वणन् ) पदो! 

मूलम् शस्य गम श्य महान् यस्य नामोच्यागमात्रोवाय" म~ 
चयो दीम उ्तीयः प्रगम् थमन्दन् । मम ठु सुदावां सन्दरेदः 

यर्ते । यदि मम राये म॒ सप्तमात् भास्नप्ात् न धव 
रितिम्बं या द्यद्, तहिं अदं तु चनं मितो मत्रिप्पापनि। 
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तथोपि एवं करोमि, रामस्तु प्त्यचं तारयति, स -तु महान् एव 
इति नात्र संदेदलेशोऽपि । सुदा खलु मम पूया देवता, यवः 
प्रवपे प्रोच्चैः सुदाया; नामानि उच्चार्य, पुनः मनति रामं 
स्मरामि । श्रवरयं वयोः एकतरः मम र्ता करिष्यतीति मन्ये ! 

एषं कृतनिश्चयः सः यचनः उच्चैः स्वरेण श्वुदा विजयताम्, 
इत्युवाच । ततश मनसि ब्टुवारं रामस्य स्मरणं कृतवान् । पुनध 
कानिचित् पृग्तः पदानि प्रता संशयात्मा व्यचिन्तयत् ~“ 
रामः बलु हिन्धूनां देवः, कदाचित् स मम रां न इर्थात् एवं 
नरम नापि च सुदायां तस्य सुखः विश्वासः बभूव । एवत्ति- 
चन्तरे संदेदपरम्परापरीते तं नदीवेग; सुद्रमबाहयत् । रामाधी- 
नस्तु नद्याः परे पारे सुचिरं तस्य प्रतीतां कृत्या ते तत्र निमग्नं 
मरत्वा रामस्य नामानि जपन् दरिद्रारपथं जगाम 

छात्राः सदेव यूयम् श्धरे ददं विश्वां र्त । यस्य 
देवे गुणै वीर्थे मेषे वा सुद्दः विधाप्तः, स निःसंदेहं ठस्य 
फलं लमते । यस्तु तत्र संदेहं करोति स तु विनाशं लभते। 
ययोच्यते- 

मूतं फलति विश्वासः संशयात्मा प्रणश्यति । 
यादशी मायना यस्य सिदिर्भवतितादशी ॥ 
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्रलस्यं देहिनां रिपु 
> 

फरोऽपि जातिसर उष याष्ठीत् । स श्रलसोऽभरत्। 
धान्ये एव तस्य पित भृतौ ) मन्दः सः यृहथमाद् मीतः 
भनममच्छत् । स तत्र॒ नित्यं स्नायी शयुप्कपत्नमोजनः मन्थ- 
रया गत्पा तपथग्तिमारमत । स वहुविधैः वरतैः नियतैः 
तीर्थस्नाने पूर्वजन्मङतानां पापानां प्रायधिचमङरोत् । 
तपसा प्रसन्नः विधसुट् प्रादभ य धरं च. हि" इति तमामन््रयत् । 

महानलसः प्त पर आहारान्वेषणे इतस्ततः परिप्रमण- 
भ्रमन सहमानः देहि मे मणवन् ! शवयोजनलम्मां 
शिरोधरम्, यथाहमेक्रंव तिष्ठ् दूरस्थितानि श्यपि तृणानि 
चतु समर्थैः स्याम्, रक्तेयं चात्मानमाहारान्वेषण श्रमात्, इति 
चरं याचते स्म । विधाताऽपि (तथास्तु इत्युक्त्वा सुरपुर- 
मगच्ठत् । 

उष्य ग्रीवा शुतथोजनलम्धाऽभवत् । स एकस्मिन्नेव 

स्थते षन् सुदूरस्थिकानपि घापाच् चग्ति' प्रामवप् । 

एश्दा स मदादीर्थां सस्य शिरोधरां ्तम्बायमानः 
मन्दं मन्दं पिदिधानि ठणानि खदमानः, स॒सेन संचरमाणो- 
ऽमयद् । शस्मिनन्तरे कटम्प्याततः समागतः दृष्टि प्रारमव । 
कदा शीतवातवर्पेम्यः बाधितः स उषः लम्बं घस्य ओ्रीगं _ 
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पर्वतस्य कन्दरायां प्रवेष्टु" भ्रयतते स्म, परन्तु सदीर्ा खस्य 
कन्धरां रकित" नाशवनोत् । 

रिमन्नेवान्तरे शीतवातवर्पभ्यः परिश्रान्तौ कौचित् 
शृगालदम्पती शरणाथिनौ तत्र कन्दराघुखं सम्प्राप्तौ | 

धुखचितौ ठौ क्रमेलक्स्य मांसलां कन्धरां यीच्य सञ्नात- 
दर्पो अमवतामू, प्रारभेत च तां विदीयं मांसमनुम् । पीटया 
स॒ दष्टः कन्धरामितस्ततोऽचात्तयत् । स ग्रीवां कन्दराद् , 
निः्ारयितु" प्रायतत, परन्तु बहुदीर्वतया तथाकततु सफलो 

नामयत् । श्रमालद्ग्पती यथेच्छं तस्य॒ मांसं धक्वा छपर 
श्रवत्, उष पीडया पञ्चत्वमगच्छत् । 

इत्थ च लोकेऽलसानां प्राणहानयः उपतिष्ठन्ति । चतो 
न कदापि पृरपेण श्रलसेन भविवन्यमू | यालस्यं हि पमः 
मान्: देवताम्, तद् दुरादेव परित्याज्यम् । दृदमश्र युज्यते 

मणितम् :- 
श्राललस्यं हि मदुप्याणां शरीरस्थो मदान् रिषुः । 

नघ चमप्तमो जन्धु्यं गृत्वा नावप्रीदति ॥ 

~~~ 

सावरेथिक १५, दिो-3 
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संम्करतमासिक्पत्र 

संस्कृत को सरल, सुलभ, सर्वगरा् मनने के लिए 

वालसंस्छृतस् 
--श्नापके भारतीयत्व का पुष्ट प्रमाण दोगा 1 

--प्रारम्मिक संसक्त छात्रो की कटिनाद्यो को दृर करेगा 1 

---श्रापरो टात् संस्छृताद्वसमी वनाष्णा ष 

-समी मारदीय मापा को जोङ्ने वाली कदी दोगा । 

--मारदीय मरति चरर सभ्यता को सामने स्येगा । 

-- श्राप व्यवहार ज्ञान की वृद्धि भँ महायकर 

दोगा+ 

प्रापे स्त की सरला श्रीर् मद्रता 

फा परिचय देगा! 

शात द्गी ग्राहः जनिए् ! वार्पिकद्यन्क पाच सप् ! 

__ _______--_---------~~~~_~~~-~
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पिपासु; पान्य 

, , कथित् पान्यः सुदूरं पात्रं कर्मन् शरान्ठः ब्ा्ीद् । ग्ीपमे 
. शती मध्यंदिने पिवासाङ्लः स एकस्य नारिकैलस्य तरोः 
वतप अगच्छत् । न स तत्र जलम् अवालोकरयत्। “पिपासया 
मणण्योमिः इति नितान्तं व्याङलः स॒ याव् इ दृ्टिम् 
शकरोत्, तावत् स तत्र बृहन्ति नारिकेलफलानि लम्बमानानि 
श्रपरयत् । सं अचिन्तयत्-'यदि ¶ृत्ताद् सरस्माद् एं फलम 

; अप्तिपयद्, मम दप्णा शान्ता चमवरिप्यत्, कथं सु महोचुङ्गाद् 
घरचात् फलं लभेय" इति स पणं चिन्तापरः अमत् । ततः त 
वानरे ब्र्स्प शिखरे स्थितम् अवालोकरयत् 1 उपयन्तः स 
“कपैः भनुरणस्वमावं च्ञाता भटिति समीपस्थाद् कषएटतेनाद् 
` फानिचिद् लोषठानि रदाय तस्य वानरस्य उपरि प्ररिषत् । 
शरसुकरणपडुः नरस्तु नाम्पत् ्रचेप्य -लग्घ्ा नारिकेल 

फलान्येव ते प्रति प्राचिपत् । ीध' घ नरः नारिकिलफलं मक्त्वा 
जन्ञं च पीत्या देप्तः अभव). 

इथं बुद्धिमान् स पान्यः सरस्य आएरदाम् अरफ़रोद् । 
-्त उन्यते -- 

„ बुद्धिर्यस्य - षले त्वः निवुष्टस्त॒ इतो वम् । 
› बुद्धिगन्दो म दन्ति बला्थौ पथिको यधा+ 
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कच्तण्यो नातिसंचयः 

श्ासीत् कल्पाणकटके भैरवः नामे कथिद् व्याधः । घ 
एकदा मृगयां नतः वनाद् वनम् पर्यटन्, श्रगान्, वरान्! 
महिषान्, शादृलान्, श्रगालान्, शशान् च अन्विष्यन् 

ुरियपासाभ्याम् शरदिः यावद् एकस्य बरेबरुस्य ' लायायाम् 
उपव्रिशति. तात्रद् एकं भारभृञ्गम् अपश्यत् । तत्वणाद् एवं घ 

शरं धलुपि निधाय तं मृगम् श्रविष्यत् । 

ततः मृगम् आदाय गच्छन् स धोराृतिं शुकरमेकम् 
अपश्यत् । शुकरः पि घनधोशां गर्जना कृतवा तम् अभ्यक्रामत्। 
वश्य वीचणदन्तपरहारेण घष्कदेशे हतः स व्याधः संचिन्ुमः 
इ भुमौ श्रपतत्, पञ्चतां च अथगन्छत् । 

एतस्मिन् एव अन्तरे दीर्थरावः नाम॒ अम्बुफः चाहारारथौ 
'परिथ्रमन्, मृतान् ताम् रगव्याधशुकरान् श्रपरयत्, अचिन्तयच 
श्यो यद्य मे महद् भोऽनमू उपस्थितम् ४ प्रापूच्यते-- 

` श्वचिन्तितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनाम्] 
छखान्यपि तथा दैवात् समायान्ति शरीरिणाम् ॥ ̀ 

तद् श्रस्तु, अधुना अभमबुशु्तायां निस्वादु धनुःकाण्ट- 

ग्नं स्नायुषन्धनं खादामि, इत्युवस्वा याबत् स तद् भक्तयितुम् 
श्रारमद, तावत् स्नायुबन्धमे छिन्नम्, धलु-कोटिः च उसतित्वा 
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तस्य उदरे प्राविशद्, तेन हृदि निर्मि्रः स॒ दोर्घरावः पञ्चत्वम् 
अगच्छत् । अत उच्यते- 

कर्तव्यः संबो नित्यं कर्चन्यो नातिसंचयः। 
प्रय संचयणीलोऽप्तौ धनुपा जम्बु इतः ॥ 

बुद्धिना विषीदन्ति 

एकस्मिन्, पिष्यलवृस्य इोटरे चामरिकिः ान्यसंगरहः 
शरवः शासत् । समीपेन गन्डतः एरस्य वानरस्य तस्मिन् 
दृष्टिः पतत् । लोलुपः घस्मरः स॒फोटरे स्वस्य करौ प्रेरय 
एकपदे एव ्द्धयु्टिम्यां दस्ताभ्यां तां धान्यराशि हिः श्यानीय 
निगिलितुम् रेच्छत् । वस्य कोटरस्य धं संदे स्वल्पं च अमवत्, 
इति दतोः कतयहुपरयत्नः रपि स मृखंः वानरः ठतः धान्यं 
लब्धु न प्रामबद् । स॒ वारं वारं फोटरे दृस्तो प्रवेशयत्, 
मिरकाशषव्, श्यभजच्च प्रमं वैकल्यम् । 

वामरः सुयुद्धिः न भाद् । यदा यदा स मूख फोटरे 
दृस्तो प्रापद्, रदा तदा एव गृष्ठुः स॒ उमयोः खस्य दस्योः 
सहसा एवे धु्टी अवध्नात् । उमास्यां दस्वाम्यां ओोटरान्तरासे 
स ्रदेण धृत -श्व, पिशाचेन गृहीव -इव, पाशेन बद्ध श्व, 

श"खलामिः निगदित इव, किंङचव्यगिभूदः चीत्कारम् ्नकरोद्, 
अकृूटत्, दन्तान् अचवत्, श्यमृत्रयत्, अददत्, यलाद् हस्ती 

आन् रक्तारक्छम् ् ात्मानम् भका्षीत्। - 
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ततः चिरं कूदंतः मृत्य - चीजे; शरान्तस्य च देवाद् 
विसृष्टौ तप्य हस्तौ कोटराद् पष्टिः ्रायाताम्-। स, त॒ स॒त्युना 
हक इव, पश्चाद् श्रपर्यननं व॒ महता .जयेन द्रम् पलायते । ततः 
आर्य भीतिः स्र न वस्य वृकस्य वायाम् श्रपि श्रयति स। 
एवं निप्ुषटयः जनाः अपि निग्थ॑दं पीडाः सहन्ते । यथोच्यते- 

बुद्धिरस्य षतं व्य निषु स्तः इतो बलम् । 
बुद्धिहीना विषीदन्ति बद्धः कपिर्यथा ॥ 

परोपकाराय सर्ता विभूतयः 
~> 

एकदा पथिन् मालाकारः स्वस्य दंव यमिनवान् श्राप्र- 
पादपान् श्रासेष्यमाणः श्रासीत् । स महता परिभ्रमेण करयं 
व्याश्रतोऽभवत् । एतस्मिन् एवान्तरे तुरग्षठमासुदः प्रणया 
सस्य प्रदेशस्य राना. तेन श्व मार्गेण प्रात् । स दद्ध 
मालाकरारं ठथाविये कटपा्ये पर्मणि संलगनमपरयत् । स तगं 
स्थापयिस्ा वृद्धं समाहय विस्मयः पर्मश्च्छत्- 

ते षयः क सामर्थ्य ट्म्बमरणं कियत् । 
किते मनः श्िच्छेपः आदुपः किं मे पलम् ॥ 
इति भर् त्वा स मालाकारः भुमिलग्नजानुः शिरसा प्रणम्य 

श्कथयद् ¦ हे राजन् { : 
ययोऽशीतिन समर्थ्य कुटुम्बभरणं च. न् | 
श्ायुनौस्ति, मनश्ास्वि; क्त्यं द्विः भम फरेगू ॥ ̀ 
राना-निष्फलं ` कर्तव्यम् । अस्मिन् वृद्धः ^ व्याति 

। 
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निरथं भरम स्रोषि। जानासि क्षियता कालेन म सत जनि किला करन सेवका 

फलिष्यति ! 
मालारः-दशमिः वैः फलिप्यन्ति इमे वचाः \ 

राजा-जराजीरशस्त्ं तयापिधं धमं श्वासः शीघ्र मसिमय- 

सीति नात्र ददः । समेतेपां वृकाणां एलानि मेोक्हु' न कथः 

सपि लीदिष्यसि, कथं तिं आमानं व्यथं परिधाम्यघि १ 

मालाकारः महाराज ! परयत भवान्, य एतेऽत्र 

वृत्ताः सन्ति, ते सर्वेऽपि अन्यं रेव मम पूर्वतैः समारोपिताः 

सन्ति शअदमेतषां फलानि खादामि । यथादपन्पौः समारोपिताः 

नामेतेपां फलानि यज्ञ, ठथैव अन्येऽपि मयारोपितानामेतेपां 

फत्तानि भोक्यन्ते इति मन्ये । 
राजञा--याः, उदाच्तचरिवि मालाफार 1 यन्योऽसि, 

वदान्योऽति, परोपकारपरोऽसि तम् । अं ते प्रसनेऽर्म । 

गृहण इमानि शतस्प्यकाणि । इदं तुभ्य पारिणोपिद्प् \ देशः 

इदानी तवादशानों ष्रोपश्ञरपराण भवं वाञ्छति । श्युक्तवा 

नगर प्रापत् । । 

, मालाकारस्तु चपात् एारितोपिद्मादाय तस्मै धन्यवादान् 

अवदीद् । अचिन्ठयच-ये . अाञ्रपाद्पाः समारोपणसमकाले 

एव रज्तफलानि फलन्, भपिष्यति रक्षि फललिष्यन्वि 

सविकृमस्माकमिति । उक्तं च-- 

परोपकाराय फलम्ति वृदाः परोपकाराय वदम्ि नयः । 

परोपकाराय छवन्ति मेषाः परोपद्नराय सतां दिभूतय्: ॥ 
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ˆ“ “ जास्मो वक 
{न >< 

एकद्। निः\ये वश्ा्चतापतप्तः पिपासितः कसिवित् 
छागपोतः षारवेवर्ति्याः नधास्तटुमेगच्छत् । तत्र स उन्नते 
भ्रदेशे ललं पिबन्तं वकं दष्ट्वा निम्ने प्रवाहे जतं पतु" प्रारेभे । 
युकस्तं वीदय-किनापि प्रकारेण कलद्स्पचादेमेनं मचतयामि, 
इति मनसि चकार । ततः स ॒पष्ुपसुत्य गजन्त्वे-“माः ृख ! 
धासजीपिन् पशो ! दिषापिने पश्यसि किम् १ च्दमव्र जत्ं 
पिबामि, लवं तत्र म्लिनयसि पानीयम् । फ म लजसे, इदमः 
चितं क्तम् १ अथवा ग्वितोऽपि, यन्पश्यन्नपि न पश्यति 
मदान्धस्टयमचावचम् १ श्विजिमित्तस्तेऽयमनुचितारम्भः १ शीघ्र 
मे कथय, नो चेद् हनिष्यामि लाम् 

तदा भीतः सोऽाशिशः सविनयमबादीद्--भोः 
घुर ठ । यत् लं दसि, तत्तु सवथाऽसम्भवमिवाभाति । चसो 
यज्जलं वहति, तदं पिशमि ! चवं : स्थाने तिष्टधि, श्रष्टंच 

निभ्ने तिष्ठामि । तरपीतं जलं मामायाति, मत्पीतं तै पूर्वा दिथं 
श्रयापि-,.कयं तु मपीतं पानीयं सां अवीपं बहैद् १ इति । 

, , तदा, वकरो , नेत्र विस्फार्यावादीत्-ाः ` गोलकस्य पुत्र ! 
्पूमस्त्वम्, पापोऽसि 1 परएमासात् प्राक् तं मामशपः, । ततः 
स॒ छागरिशुरकययत्-हा कष्टम् ¡! सथमस्प तव कथनस्य 
सम्मवः १ यस्य मम जातस्य केवलं मासत्रममेवे व्यतीतम्, सोऽ 
ख्यं नाम परमापत् प्रार् सखामशपप्र' इति 1 तेयो बकः क्रोधा- 
बेरोन नेत्र भ्रिर्यं दुरै. " नतान् विषट्यन्, पादातैः च शं 
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खनन्. तषुपुत्य वारस्ररेख धरषयन् प्रोवाच दास्याः पुत्र ! 

यदि त्वं नामवः, तिं स वव पिता मध् । पामरा मरन्ति खलु 

छागा । इत्युक्त्वा स वृकः निर्दोषं तमज्ारिष्च व्यापाया- 

खादीत् । इदमत्र युज्यते वक्तुृ-- 

येन केनच्छसेनापि दोपुत्ाच दुर्जनः । 

सजनं बाधते क्रः परपीडापरायणः ॥ 

कलहः कार्ैविनाशाय 
- + 

कदोचिद् द्वौ विडालौ सखायौ -तआस्ताम् । तौ सदेव 
सहचरौ अम्रम् । एदा मगरे भ्रमन्तौ रौ कस्यचिद् श्रो 
गृहमविशताम् । तत्न युगपदेव रौ स्थाल्यां रोदिकामेकामपर्य- 
ताम् ॥ ततः एकः उपसुत्य तं खेन खादाय पलायाश्चक्र । दिवी- 
योऽपि तमन्वधावच् । इत्थं च धावतोः तयोः एक उवाच~मोः [ 
मया प्रथमं दयं रोरिकेति विपुलं मारमस्याः चर्हाम्यहम् 1 
धन्यस्तु मपा समानीतेति विशेपांशमस्पाः श्रहामीति उच्चैराक्रो- 
शत् ! षं वबद मानयोस्तयोश'्टि युद" म्म् । तयोः कले 

शोिकायाश्वस्याः खरौ अजायेराम् । तौ चैकमेके भागमाददावे 
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स्म। मोगौ च तौ समानौ नास्तामू्, इति तौ पुनरपि ममायं 
तवायमिति क्लदमञ्वागभ् । एतस्मिन्नन्वरे कथिद् धूर्तो मदः 
तत्रागच्छ । स तौ इदमबादीत्-श्रहो िडालौ ! अन्यस्य देगे- 
युधां कलहं कुरुहः, हं युवयोः रोटिकया; समानौ भागौ विधाय 
युबास्पां दास्यामि कारयिष्यामि च युवयोः कदस्यान्तप् # 

मिडालौ च तौ नातिचहुमै आस्ता । तौ तस्य धृतस्य 
कपेः मधुतणि वचनानि हानि थमन्येतेम् । ततः स शाखा- 
मृगः तयोः न्यायाषीशयदे स्थितः तल्लायन्त्रमानयामसि । व 
त्लायाः एकस्मिन् पात्रं गुरु खण्डम्, अन्यस्मिन् च लघु खण्डं 
निधाय अरतोलयत् । पुनरचासमानयोः' तयौ रोदिकाखण्डोः 
समीकरणारथम्, एकदा एकस्मात्, , थन्प्रदा , चाम्यस्मात् पारात् 
चित्वा चित्वा स्ते न्पदिपत् । अनेन च कमेण स निःशोप- 
प्रायां तां रोटिकामशरोद् । वेवस्तौ पिडालौ परा्थयेगम्-यदो 
महाभ्ाद्मिवाक ! देहि पया श्ावाभ्यामिमौ श्रवधिषटो नो 
रोटिकामागौ । नेदानीमावां त्व न्यायपिर्धिं वाज्छावः' इति । 

तदा स कपिरवादीत्-े मखो ्रिढालौ ! किमर्थं मया 
एतानन श्रमः तः ९ ‰& नार्हामि पारिश्रमिकम् १ शिष्टः इमे 

, शकले मम प्राडवैवां शनं स्याताम् इत्यक्त्वा स सवंमव- 
शिष्टः रोटिफाशृक्लममचयत् । ्िडालो च ठौ न रलह 
कृन्पाणायः इति जन्पन्त पराचपन्तौ च स्वगृदमगच्छताम् 1 
इृदमत्रोच्यते- 

मूढो विवादमर्थेषु यो ̀ जाहु इर्ते ' जनः। 
“ परचात्तपति सोऽत्यन्ते न च भद्राणि परयति ॥ ` 
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पए्रानुकगे नश्रयः 

कश्चित् गोपालः स्ययिद् पूर्वरस्य उपत्यङायामवा- 
स्सीत्। ख मित्थं तस्य यजा एडका गाश्व व्यचारयत् । अथ 
कदाधिद् तस्यैव शैलस्य सादति परचिरामो गरदो गगनात् 
श्यवावाद् । बु्निवः स स्वस्य यक्रनराभ्पामेकामजां गृदीखा 
'ुनरन्तरिदं प्रपेदे । समीपे एव वदस्य शौखायां स्थितः रूरिपत् 
पायकतःतमपश्यद् । सोपि वं चया इर्वन्तमन्वङरोद् । यापत् सः 
एडकायाः पष्ठ पपात, तावदेव स्त॒ तस्पाः उर्णायां ग्रपितपादो 
बन्धनं प्राप । बद्धः स उचैः स्वरेण व्परोदीद् । तस्व शब्दं 
भ्रा सनिहिते एव कत्र ये ङ्गाः कत्रपतिस्तषपदत्य 
बप्राद । स तस्य काकस्य पादयोः रज्जु" बद्ध्वा कीडनायं पाल- 
फेभ्योऽददात् 1 ये बाला थव्िचारयेव परेषामयुक्रणं कतु प्रव- 
वन्वे, ठे कार इ प्रणाश परापठुवन्ीति क्वयः एययन्ति । 

पराठुफारं यो याति नाषषमीदय निजं बलम् । 
श्ननुभूय स दुःखानि प्रणाशाय प्रङन्पते ॥ 

परपीडा प्रणाशय 

कदाचि कस्यचिद् रासः उद्यानस्य समीपे कृपाणस्य 
स्यापि चेत्रमाप्रीत् । उदाने पिपिपाः पगा दृषेषु इतङृताया 
भदसन् ! पायो महवा धमेण पेत दर्भं रूरोति स्म । यदा 
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यदा तस्य पस्पानि परिपकमग्यन्+ `तदा वदेव ते उयान- 

वासिनः खगाः सर्वमन' खादन्ति सम । एवं खभैः श्ायातितः 
स कृपाणः उपायमचिन्तयत्। स॒तेपां काङ्-रीर-कपोता- 
दीनां बन्धनाय जाज्ञमत्नोत् । 

दाद् रित् चिन्नः कपोतमलुधावन् तत्र॒ जालेऽपतत् । 
ततः स तस्पाद् जालाद् लानं मोक्ग, ̀  परमेण प्रयत्नेन अयः 
कत । नातिदूरे एव चेत्र कर्मणि प्रसक्तः एपाणः आसीत्। 
सोऽभ्युपेत्य तं चिन्नमगहात्, यौपषीच छुरिकया तं॑दन्तुष्धयतः। 
तदा चिल्लः सङ्खं प्राथयत्-मोः चेत्रपते ! प्राणदानं देहि 
मे । दयस्व मयि, म मया तव॒कोऽपि श्रपराधः कृतः। हं 
कपोतमनुगर्छरन् अरिम् पाशेऽपतप् । नाहं कदापि तव क 
जायमानमन खादामि । काकाः कीराः कपोतस्य मम भोजनम् । 
कृपया एवे माम् । कृपक आह~पद्रष्ख ! यथा त्वया न मम 
किमपि श्रपरादम्, वयैव शकैः चायसैः पारावर्ैश्चापि न ते 
कषिमप्यपराद्धम्, तास्त्वं खादसीति वदन् स छुरिकया तस्य शिरः 
कायादपातयत् तत्रव मागे गच्छन् करिचत् साधुः सर्वमिदं 
समीर्य परपीडनं पापाय इति रउर्षवबाहुरवादीद्- 

अष्टादशपुरारोपु व्यासस्य वचनदयम् । 
परोपकारः पुण्याय पापाय प्रपीडनम् ॥ 
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न लोकः पारमाधिकः 

शासत् पुरा केत्पुञ्ञो नाम ग्रामः । तस्मिन् कपरदिंका- 
दासो नाम श्रेष्ठी अवासीद् । स एकदा गरामीणजनसयेन साधं 
गङ्गास्नानारथं शाष्टेन प्रयागं प्रस्थितः | मागे गच्छतः ठस्य 
कृतापि परिजने चीरः शकटं लुरिटितम् । एवं च नष्टबहुधनः स 

पथात्ताप छर् गृ प्रत्याजगाम । मित्राणि सम्ब्रभिनः भ्रति 
वेशिनेश्च तस्य शलं प्रष्टुः समागच्छन् । ते अपृच्छन् -“मो भोः 

भर टन् ! कयं चौरैः लिरतं शकटम् १ कासम् चौ एः ¶कियन्तो- 

ऽभवन् ते १ छ शकटमभूत् १ कासीः तम् १ इत्यादिकम् । 

ततः श्रेष्ठौ अवादीद्-मोः! किं करोमि । ईैयवरेच्छा 
बलीयसी । यद् भावि ठद् भवत्येव । अवदि आसन् वयम् । 

बहवः आसन् वयम् । ते तु खन्पा एवामवन् । शग्रतः आसीत् 

शकटम्, सुगुप्तममथचत्, तथापि तैः लुरिटतम् । पुएय' कुर्वतोऽपि 
माग्यदोपेण एापाः प्रतिफलम्ति। थस्तु भवितव्यमापीत् 

दैवेष्य दूषणम् । न दवं कस्यापि खं सदते । 

लोक्षरकप्र-यहो ! भ्रं टन् !~ तत्त॒ तैव म्मम, यततं 

शाश्टभग्र ऽक्षः, प्रायरचौर ग्रत एवामिपतन्ति । भ्ठ माद- 
ङ करोमि, एवमेव जाम् । 

कोऽन्यो लोश्रन्दः '्ागत्य त्थैवाए्च्छत् । चदा भिः 
नोक्म्-"शङटे मध्येऽमवत्, तथापि लुपिटतं तै" इतिः ठतो 

जना उचुः-घरो ते मही मूर्खता । डो नाम बुद्धिमान् संव- 
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यात्रा शक्टं म्ये करोति १ चौराणां लुण्टाानां च लब 
सर्मा भध्ये एव पतति । ते सदेव केनदरमेवामिमन्वि । 

पनप्ठवीयो लोक्बन्दः थागत्य तथैवापृच्छत् । तदा श्र छिना 
्रकगपू-मोः ! शद्टमस्माकं प्थादभूत्, तथापि लुपिरतम् । 
श्चि करोमि दबहतक्नोऽसमि। तेऽकथयन्-ददो ! ते मदाः 
मौटयम् । शो नाम चेमङ्ामः एक्रटे पश्चात् श्रोति, स्यं वाग्र 
तथलति। चौणः सदैव ॒रक्कमयेन प्षटमागादेवाक्रमन्ति । 
स्यम्तावधानः चौएन् दूषयसि खम् | ततस्तेषां वचनं श्रत्वा 

भृषं रुः धरे्ठी प्रोक्तवान् 
देवादापतिते ले्गैव्यसने दुष्यते नरः । 
गतायुगविकरो लोको न लोकः पारमार्थिकः ॥ 

मूख श्राभीरः 
+ 

आसीत् कल्याणपरं नाम ग्रामः। तस्मिन् दण्डमारो 
नाम चामीरोऽसत् । महान् मूर्खोऽमवत् स याभीरः। 
स एकदा ग्राम्यैः व्यापारिमिः सद देशान्तरं प्रातिष्टत् । तस्य 

परोऽपि दद्शवापिक्िः तेन॒ पोक्मगच्छच् ¡ .सोऽपि मूर्खः 
एवासीद् । मार्गे धनमर्ण्यं समापतत् । मार्गच्यृताप्तेऽटव्यां 
सुदूरं भ्रान्त्वा प्रिथिान्ता श्रमस् | तदा ते सर्वे मानोरतपेन 
तप्ताः कस्यविनमदावरद्रवप्य शीतलच्डाय' वकं सषठुपापिशन् । 
द्एडभास्स्य पुत्रस्तु पन्वानं षिदाय एदा श्व दूरं पर्याय । 
उवः, त फलानि खादद्भिः वन्यैः मर्कटः समागच्छत् । बानराप्ते 
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तं दीनैः खैः नखैः श्रपाटयन् । सोऽपि येन केन ् रकारेण तेभ्यः 
रमां विभो्य रुधिरेण स्नाठः सत्वरं खपितरं समेत्य । 

"अ कथित् फलमदणर्तपरैः लोमरोर्जन्तभिः निर्दय ̀  चिन्नः । 
ाततापिनस्तेऽवश्य' दण्डनीया मवता'” इत्याह । 

इति शरूलास आभीरः छद्गमादाय पुत्द्धितेन मार्गेण 
वनं प्रातिष्ठत् । स्र तत्र॒ आनः पत्रस्य पातुकान् . जन्तून् 

अमार्मयत् ।.तदा स एकस्य महावयोः तले निषएणान् तोषनान् 

साधून् अपश्यत् । जटाधराः हरिणाजिनपरिधानास्ते फलाहारं 

दबाणाः आसन् । तानू धीदय सोऽचिन्तयत् -शरहो एतैरेव 

लम्ब्रलोमधारिभिः एलाकरप्रैः मम पुत्रः आयानितः । श्व 

एनान् सर्वान् अनेन ठीदएधारेए सद्ग न मारयित्वा नियतिवरे 
मामि ॥" 

„ इतयं प्रजन्पनतं त॑ किद् पथिकः चागत्य उवाच-^यरे 

मूख ! करमर्थमन्पाय्यं कन्तु घ््तोऽपि । एते खलु नयः सम्ति। 

दमे वपथरन्ति । मैते कमपि पीडयन्ति । एते दयालवः साघवः 
सन्वि । वव पुत्रस्तु बन्यैः बानरैः पीडितः, अतस्तया विचायं 

एव नाकार्ये प्रव्वितव्यमू ॥ 

इत्थं ठस्य पथिकस्य बचैः विक्तातठय्यः स॒ श्रामीरः 

श्रास्मनो मौख्येण लज्जमानः पुत्रस्य मौटय' च विनिन्दन् 

इमं शशटोकमपारीव्- 

उल्चावचेपु येषु योऽविचायं परवतेते। 
ज्ञजते स श्रं पापः पथात्तापं शरोति च ॥ 
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परद्रव्येषु सोष्ठवत् 

रहो वद्धा च दम्पती आस्ताम् । तौ छिं छता जीवर 
काम् उपार्जताम् । विन्ध्यस्य उपत्यकायां तयोः ङटीरमासीद् । 
तौ परमेखरस्य परमौ भक्तौ सर्वथा विगतरपदौ भगवतः 
स्मरणपरजनपूजनपरायणौ चाभवताम् । “भगवान् मक्तानां 
परीचां करोतीति" साधीयसी जनश्र.तिः। एकदा भगवाय् 
तयोः परीं तु ैस्छत् । 

एकस्मिन् दिने ती इन्धनमानेतु' वनमार्गेण गच्छती 
भूताम् । परतः परतिरगच्छत् पत्नी च नातिदूरेण अन्तरेण 
तमन्वसरत् । षने पादपदति गच्छतो महात्मनो रङ्कस्य पादो 
भूमौ निखातस्य घटस्य शरखे अपतत् । संनातस्लनः च 
पादतले सुधदीनारै पूरितं राजते कलशमपरयत् । स्वशंनिर्धिं 
तं दृष्ट्वाऽपि स मनस्वी चरणाभ्यां धृलिना समाच्ाद् सत्वर 
मार्गमलंषयत् । एतस्मिबन्तरे यङ्कादेषी श्चपि पतिमचगच्छनती 
तमेव देशं समागच्छत् । पतिः गिं इरोतीति प्रयन्ती सा 
मनस्विनी प्राह-~फिं करोति भवान् श्रत्र मार्गे पादाभ्यां 
रजोनिचेन इति । भामिन्या; प्रश्र' भरूतवा रङ्कः पतिः प्रथमं 
तु मौनमेवाबलम्बत, तर्च पल्याः श्याग्रहेण रदस्मं॑सप्दषाट- 

यत्नाह-द्देवि ! स्वशंदीनारः पूरितं रजतस्लशमिदयम् । हां 
धनरा दष्ट्वा जातु एव मनो लोभा भवेद् इति सचिन्त्य 
माय धनराशि; रजसा समाच्छायते } 
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इति श्रूत्वा द्ादेयी अवादीत्-“अदो ¡ किम धूलौ 
पृलिग्रदेपेण, वर्त॑वे एवादयोः परदरनयेषु लोष्ट् भावः » ततस्तौ 
स्वगृहं गन्वन्तौ इमं शछोकमपटताम्- 

माटवद् प्रदरे पदद्रवयेषु लोष्टवत् । 

आत्मवत् सर्भूतेषु यः पश्यतति स पश्यति ? 
[णो 

मूढो मृतयः 

अस्ति पाटलीपुत्र नाम नगरम् । वसन् पापाणबुद्धिः 
नाम कृपणशिरोमशिः थेष्ठौ षपति स्म । तस्य बहूनि धनानि 
गृह्णि, अनेके परशवर्घासन् । भिकरीतयुद्धि्नाम तस्य मृरखाग्र 
गणपो भूत्योऽप्रत् । श्रायः सोऽन्य बमार्येषु च प्रवरे स्म । 

एकदा पापाणबुदध स्तस्य शरशुरालये मदान् उत्सवः 
श्रासीद् । तस्य शुः सत्यनारायणरय सगदतः कथां सार 
यामाप्त ! तस््मिय् उत्सवे तस्य ब्रान्पवाः सुहदः धतः 
सृम्ब्रन्धिनः स्वसारो दुदितरस्च समागच्छन् । चन्येऽपि परि- 
चिताः पूज्याः परोहिताशर्व अआमान्तरेम्पः समागच्छ } 
परापाणबुद्धः भार्या अपि परिरेण साकं पितुगर्हमगन्दत् । 
सँ महोत्सवस्य सुदमन्वभषन् ! 

सष्ठाहे न्यतीते स धनपति: भायाः आनयनाय स्पभत्य 
विव्रीवयुद्धि श्वरे आहिणोद् । मूख॑ठमोऽस्ि मे भ्रत्य इति 
तु प्रागेव सामी जानाति स्म 1 यतः प्रस्यानसमये एष स तं प्रमो. 
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धयामास । स तमकथयत्-भोः धिक्रीतशुद्ध ! मम॒ खशर 
गृहं रतेन त्वया परमेण गम्भीरेण मान्यम् । तत्र त्याः 
पचोचानि पञ्च नीचानि, तीच्छानि सरलानि च वचांति 
वाच्यानि इति। 

तठ; स स्वामिनः उवशुरालयमगन्छत् । तत्र समप्प् 
श्र ्िनिः सम्थन्धिनोऽनामयमप्च्छन्। स खामिनः शिरां 
स्मारं रमार प्रथमम्-पवतः, पर्वतः," ततश्च खातं खातमर' इत्य- 
वादीत् । पुनश्च दात्र दात्रम्, वंशो वेशः इस्याक्रोशव् । वथ 
स रङ्गे स्थितां प्रोत्गां कोष्टिकां विलोक्य तां समारोदव् । 
ततथाधो गर्तिकां वरिलोक्य उपरिात् श्रपतद् । ठतः सर्वै 
भरणं धृरटोऽपि स॒ न श्िशचिदवादीत्। ततस्तैरजुमानेन 
विचारितम्-शवहो । पुरीपतिः वंशं यत्तः क्वापि बने पेत. 
मास्द्य तं छिन्दन् स्खलितणादः तरपि गर्ते पतिता पश्चल- 
मच्छ! इति। अय' रिष्टः पुनः पुनः पृ्ोऽपि गम्भीर 
सैन न स्पष्टः कथयति दरम् । तथापि स मूख शत्यः 
श्ोदासीन्यभेवादरशायत् मौनी । तं तथामृतं वीचय स्ैःपि 
ते रोदि नाः, विलपुर्च-दा दंव ¡ हा विधे ! नि छृतं 
त्या पाष्षठिन ! इय वराकी अजातपुव्रबास्माकं दुहिता 
विधवा विदिता । ठतरच तान् रुद्तो विलोक्य सोऽपि विकरी- 
तबुद्विर्चररोदीत् । 

अन्यस्मिन् प्रमाते स स्वामिनीमनादाय एक एव स्वामिनो 
गृहमपासीत् 1 एकाक्षि सम्प्राप्त तं स्वामी श्वपायशाद्धितः 
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पयश्च्यत्-श्षि मोः ! किमर्थं नानीता तया मद्धिनी १ 
इति ॥ ततः स॒ विह्प्यारोदीद् यक्ययच-§ स्थयामि 
सामिन् ! वातुः मर्यम् । भधुगरिणी एव महिनी तेन 
विधो कृता । इति भू खा श्रषठी चपि रोदितु क्तग्नः । तस्य 

रोदनं भ्र.स्रा भातिवेशिका जनाः समागच्चन्, श्षच्छंथ 
रोदनस्य हेत् ततः सोऽवादीद्-श्वरे लिटो दष्ट न 
दैवहतकेन । मम॒ भटनी वराकी विधा कृता । ततो लोका 

श्रवदमू--भमो ! मूर्ख ! तयि जीवति कथं तव मार्या 
िथबा जाता १ महि जीवति पत्यौ नातु नार्यो विधवा 
मबेनति ? ठतः सोऽवदत् -'्दमव्र विशे न लानामि, एप 

मम शत्यो मे श्र्रणदात् शत्तमादाय श्चायाति । पमेव 
चैत्यं कथयति, अहमस्य बिसं करोमि, नायं कदापि 
्र्त्यं मापते । 

पं च्.बाणं तं लोकाः शपयैः चान्ते सान्तनामग- 

मयन् । फवयरचैवं ब्रू बते- 

मेण विदितं कारयठपदासाय जायते । 
भृत्यस्य स्वामिनीं नेतु मतस्यात्र निदानम् ॥ 



1. बालनीतिकथा; 
~ "~~~ 

न दुज॑नः माधुदशाञुपेति 

श्रासीद् विन्ध्याटव्यां किद् धकः । स नित्यं शश 
शृगान्ञवराशावकान् उ्यापाच अखादत् । एकदा मरि भयवः 
तस्य गलनलिकायां तिर्यगस्थ निरुद्धम् । तेनातिमात्र' पीडितः 
उचै; आक्रोशं र्वन् सुदूरं प्याटत् । यः कोऽपि माँ मिलित 
सएव तेन तदस्यि निष्कासयितु" प्रारथिहः। स वहून् मगान् 
वानरान् चापि खध्य प्राणस्वां कतुः याचयाश्वकार ) न दोऽपि 
तस्य सादाग्यपकरोत् । ते उचुः- 

नखिनां शस्त्रपाणीनां दृष्टिं शृ्िणां तथा । 
विश्वासो नैव क्तव्यः स्त्रीषु शजङ्ुसेषु च ॥ 

. तदा स उपायं विन्तयाचकषार । स शकस्य कतेत्रस्य 
सीरम् तिष्ठत्, ग्रबदच्ं वमू- “मोः मोः पशवः | यो मम आणः 

1 श. ५ क, 

रायै गे निरुदमस्थि निष्काप्षपित्रा चाटाय्यं करिष्यति 
9. 1 1] ५ [1 

रहं तस्म तां रलमाल्ञां दास्यामि या मम गुहायां वदीः 
4. \ 

कालात् सुर्िता यतेते" इति । 

इस्थं च ठस्य घोपणां श्र स्वा कथित् सारसः तमागस्योचे- 
1 घं तव म्ते निरुद्धमस्थि निष्कास्पिप्यामि, यदि 

स्वं मां तया रलनमालया बिमृपयेरिति । तदा स सारसोऽमय- 

भापथं कारपित्वा पृकस्य गते स्वां लम्बा ग्रीवां मिवैश्या- 
स्थिशकलं निस्कास्यांचकार् { तवः पारितीपिकं याचमानं 
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सारं करोधरागरङननेतरो द्ोऽबद्त्-थं रे मृखं ! मत्तोऽपि 
पापिोपिङं कामयसे १ तं प्रीवां मम गलेऽकोः, सया 

चनस्रा चर्गिता, एतदेव कनि न परिवीपि बहुमन्यते । 
इति दकस्य वचनं भरू.तवा सारसस्य ततो बहिर्जगाम, 
उपाच वेदपू- 

न दुर्जनः साधुदशाष्ठंति बहु्रकारेरपि सेव्यमानः । 
शक्रोऽपि नित्यं मधुशर्दराभिः न निम्ववृः कटुता नदाति॥ 

स्वभागो दुरतिक्रमः 

करिभथिद् पने करालो नाम व्याघ्रः आसीद् । वने 
स नित्यं दटून् शशशगालसारमेयान् व्यापाद श्रमचयत् । एकदा 
श्राखेरिनस्तं पञ्चरेऽपध्नन् 1 ते तत्पञ्चरमरण्य मा्गोपान्ते धरुक्त्वा 
गृहेमगच्यन् । ततः छ व्याप्रस्तस्मात् प्रात् निर्यातु" बहुम् 
प्रयत्नान् अश्रोत्. परन्तु सुदं तसञ्जरं स मक्त" नाशकेनोद् । 
ठदा स समीपवर्तिना मार्गेण प्रयान्तं कमपि व्ाह्मणमपरयत्र 1 
सते ्रा्थयत्--मो मृदेव ! यदमव्र मृत्युधुते पतितोऽसि । 
कृपया द्ारद्धाय्च माद्र, मवान धर्मज्ञः सजनश्च, सदा 
परितं इर्वसि3 सवारणाः 1 

उपकरचु' प्रियं कतुः कत्तु स्नेदमश्चत्रिमम् । 
सजनानां स्वमायोऽयं केनेन्दुः शिरिरीकृठः ॥ 
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इति श्रत्वा वा्मणोऽवदत् । नादं ठनोद्धारे सम्मतः, 
यतस्त्वं दिंसफोऽसि । % रस्य कारावास एव उचितः । यदि त्वा 
मोचयामि, न जाने तं मामेव हन्याः इति । कथं मारारमके 

त्यि विश्वासः 

नखिनां शस्त्रपाणीनां शद्धिणां दंष्टरणां तथा । 
विश्वासो मैत्र कर्तन्यः खीषु राज्छलेषु च ॥ 

इति भ्र.त्मो व्याप्रोऽतरवीत्--इदानीमहं कतप्राय्ि्तोऽपिम । 
युक्त मया दुरितानां फलम् । संप्रति मवतो दशनेन सर्वाणि 
मे दुष्कृतानि नष्टानि । नातः परं कमपि ओव हरिष्यामि । 
दीरथामृ।द् मवतो रैष्णदीक्तं गृहीत्वा तपः श्ाचरिम्यामि । 
येनान्यजन्मनि हिंखकयोनी मे लन्म न स्यात् । 

इत्थं व्याघ्रस्य मधुराणि वचनानि भर. बाक्षणोऽादीद्- 
सत्यं पश्ाच्चापैन दग्धानि ते पापानि, अन्यथा कथमेताद्पो 
धार्मिको पिचारोदयः सम्भवेत् । इत्युक्त्वा बाणः पञ्रदरार- 
दूघाद व्याघ' मोचयामास । बन्धनान्धुक्टो युखदितो व्याघ्रः 
समीपे क्रिमेपि मच्यं न लन्प्वा तं बाह्षणमेव भोक््' चकमे । 
रदा भयमीतो बाह्मणोऽवदत्-च्ररे ृतध्न } मामेव तमोपका- 
रिं देसि । क्व गतं ते घरमज्ञानम् १ तदा व्याघ्रोऽ्वादीत्-लुपातरौ 
न धमं पश्यति । बुवित न प्रतिमीति चित् । 

बाक्षणः-दहा दैव } व्यथ मया िसात्मकेऽप्मिन् पशौ 
पिश्वाप्तः छतः । निःसेदेदं मां दनिप्यति क्र.रोऽयम्, इति ̀ याव 
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स चिन्तयति ववद् कथिद् शगालः श्रागत्य यदो ! रः 

चहो युयोः १ इत्यष््छत् । तदा ब्रह उवाच, भ्र.यतां 
मोः अम्बुक्राज { मयास्य व्याघ्रस्य प्राणाः रचिताः, चयं 

सृशं ष्ठः पुनर्मामिव हन्तुष्यतः । 
अम्बुकः रुथयति तं टे चद्यण [ स्थं माम महुपस्तं 

सलवन्तं नरम व्याघ्र" चातुमल् १ न मे ठव वचने विधासः। 

ब्राहणः यदि भम दचने तव विश्यासो मास्ति ठि 

व्याघ्रो प्रच्छ, स एव कथयिष्यति सव ृ त्तान्तम् । 

जम्बुकः-क्यं मोः महाराज ! मेधाम् पञ्जरे आसीदिति 
सेथयति चाघ्षणोऽयम् । 

व्याघ्रः- स सत्यं कथयति । श्रहं पञ्जरे आसम्, सरमां 
पञ्जरवन्धाद् अमोचयत् । 

चमस देव ! श्दमसिमि मन्दयुद्धिः शुगाः, नावगन्तु" 
पारयामि युग्योः कलमूलपर । कथंरं मबराच्शो प्रणराजोऽ- 
स्तिन् प्राविशद्, कथं चैष वृद्धो बाक्षणः प्रमचन्ते मवन्तं रेदि । 

तदा व्याधः पन्लरे रविश्य साकूवमवादीतर-परय रे जम्पुक ! 

-फपोऽद' पण्जरे प्रविष्टः! पिनद्वदारमासीत् षदा पल्जरमिदेम् । 
ठवः पड्डरे प्रविष्टं व्पाप्र जम्बुकः तप्य दवारं पिधाय बादयएः 

धुवाच-श्य्रौव व्षठहु पिनद्धः एष शढः । कृतष्नस्वमवस्द 
दृरुड एवोविवः । न मारार्मकरानां कदापि विश्वाः कर्चन्यः 
ठे शाव्व' समाचरेत् इत्युक्ता तौ स्वां स्वामितां दिश- 



१२ वालनीतिकथाः 

मगच्छताम् । फ्यापि दुःस्मरः परिवतिंतुः न शस्यते } 

यथोच्यते- 

व्याघ्रः सेवति फाननं सुगं सिंहो गुहां सेषते, 

देषः सेवति पचिनीं छुष्ठमितां गृधः रपशानस्थलीम् । 
साधुः सेवति साधुमेव सततं नीचोऽपि नीवं जनं 

या यस्य प्रतिः स्वमावजनिता फेनापि न त्यज्यते ॥ 

चे्वारः भ्ररनाः 

पुरा पाण्डवाः कौरवेभ्यो च .ते पराजिता श्वरण्येषु पर्यान्। 
एकदा श्रगयापरायणास्ते सुप्र धनमरण्यमविशन् । तत्र 
परिश्रान्तास्ते पिपासाङ्कला श्रमम् । ततस्ते कस्यचिद् चस्य 
हायामाषठपाविशन् । तदा युधिष्ठिरः पददेवमबोचद्- चत्व ! 
त्रितो गव्या पुरो वतमानाद् सरसो जल्लं पि, मदर्थे च समा- 
नय, इति । ज्येष्टस्य ध्ाततराज्ञेया त्वरितं सतः सहदेवः याप 
जसं पातु' सरः अयिशद्, तावदेव वकरूपघरो धर्मस्त" सम्बोध्य 
अवादीतु--मो जलार्थिन् ! नास्मात् सरसो ममादेशं विना जलं 
पीयते) देवराजेन इन्द्रेण कारिवभिदं सरः; पदं चास्य रायां 
बरकरूपथरो यचो नियुक्योऽस्मि। “यस्य जलं पातुमिन्छुमम 
चतुणा पररनानाष्ठत्तरं दल्येव जलं पिवेत् ॥ इमं मियमयुदनदध्य 
योऽस्मात् परतो जलं पिबरि, स रेत्वणादेव भरत्युमवाप्नोवि ! 
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डमे चम प्रलाः 

वार्ता च श्विमाशर्यं कः पन्थाः कथ मोदते। 
ति मे चतुरः प्रश्नान् पूरयिला जज्ञं पिव ॥ 

पिपसान्याङ्लः सहदेवस्तु तस्य॒ वचनमवक्ञाय य्रज्लं 

पपौ, वावन्यरतो भूमी पपात । 

चेखयो प्रति घने वत्र वृकस्य छायायामतिषठन् । सहदेवो 

, ्रतासुः सरसस्तटमशोत । तस्पागमने विलम्बं वीचय युधिष्ठिर 

नङकलेुवाच- न्स नङ ! पर्य क्विमथं उवादनो पिलम्बं 
करोतीति ९ सोऽपि पिपापाङ्लस्ठत्र गत्वा यावज्जलम् अस्पशाद्, 
सेवित तेन यक्तेण निषिद्धः! तथापि सः पिपाततार्दितः जलम् 
श्रपिचत्, पतत् च मृतः सरसस्तटे । 

वतो नङ्लमपि अनागतं वीचय युधिष्ठिरो भीमसेनं 
प्ा्िणोत् । भीप्रोऽपि वैव तं यक्तमत्नाय जलमपिषत्, 
श्रौञमत् च प्राणान् । पश्चाद् अरज^नस्तञ्जलाशयम् अयासीत्, 
परोऽपि तथैव त्त्र मूर्ितोऽपतव्। यदा गतेषु तेषु चतुषु 
भ्रातृषु न कोऽपि धुनराग्च्छद्, तदा संशयितो बुधिष्ठिः 
स्वयमेव सरपतस्तदं वप, शुशोच चातिशयं सान् दीद्य भ्रातृन् । 
तदा षककरूपधरो. स यचः तस्य पुरतः प्रादुम्^य॒तान् अरशनान् 
अभादीत् । ततो पुधिष्टिरोऽ्वादीद्-श्र.यवं मीः यत्तरग्ड 
क्रमेण प्रश्नानां कवोचरम्- 
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(१) 

मासतु्दरवी--पतिवैनेन 
घर्याम्निना यत्रिदिषेन्धनेन 

्रत्मिन् महामोहमये कटाहे 
मृतानि कालः पचतीति वार्ता ॥ 

(२) 
अदन्यदनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम् । 
योषा जीवितमिच्छन्ति क्रिमाचर्यमतः परम् ॥ 

(३) 
वेदा विभिनाः स्मृतथोऽपि भिना 

नासौ ्ुनिष॑स्य मतं न भिनम् । 
धर्मस्य तच्छं निदितं गुषायां 

महाजनो येन गतः स पन्था; ॥ 

(४) 
दिवसस्याष्टमे माभे शाकं पचति गेषिनी । 
अणी चाप्रवासी च सर वारिचर } मोदते ॥ 
इत्येवं युधिष्ठिरा स्वग्रध्नानां उचराणि भूत्वा यचः तुगेष 

्ाविर्वमूव च निजेन स्पेण साक्ाद् र्मः । स चतुरोऽपि पाण्ड- 
वान् पुनजीरितान् छत्रा प्श्वःपि यथेच्छं वरैः . दन्दयितवा ययौ 
सर्लोकम् । इयं च तदाकाशब्राणी अमवत् । 

` अनित्यः खलु संसार सल्ुशीला हिं मानवाः । 
घर्मस्य ल्णं गूढं सतोपी सखमेधते ॥ ` 
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सव॑मातमवशं सुखम् 
द 

श्यामः नाम छात्रः रस्ि। सं॒वरियालये पठति। स 
नित्यं सायं प्राश पयंटनाय वने नदीतटे चेत्र" बारी षा गन्ति) 

छतत षन् खभान् खगान् च परयति । स॒ एकदा कर्मिथिद् 

दृते कपपि सुन्दरं शुकं परयति । घ तं ग्रदीहु' यतते । शुकः- 
वृ्ताद् उत्पतति, आकाशं च गच्छति । तस्य प्रयत्नाः सफला 

न भवनि । म॒ श्ुकं सम्बोध्य भापते-दे कौर ! विनं षतेते 
वनमिदम्, किमर्थं तमत्र एकः निवसति १ अत्र िसक्नाः खगाः 

मृगाश्च सन्ति 4 ते भयं न वर्वते तेभ्यः १ 

मम गूह सुन्दरं वर्तवे । मम॒पिविरै दवालू स्ठः । म्ये 
स्वे जना दयालवः सन्ति । ममाद्रणे बाटिका घतते । तत्र 
हरिणः सफलाश्च दाः सनित । ठत्र दाडिमानि चाप्राणि जम्बू- 
फलानि च सन्ति । तत्र शरन्यान्यपि सन्ति पकरानि फलानि । चं 
मम मृं चल । हं ते सौवण पञ्चरं पस्तु" दास्यामि, दादिम- 

बीजोनि चातम् ¦ दिन्वु सागच्चसि मे गृहम् १ 

तदा शुकः-ग्रबुगृदीरोऽसिमि तव मधुरे वचनैः । परन्तु 
भम नीडं मे स्षदस्य सदनप ! मं नीदं वि्ाय अन्यत्र गन्तु- 
मिच्छामि । यहं चन्यानि एतानि भक्ता, नेफरं जलं च पीता 

सन्दोपेण जीवामि । माहे त सौवण पञ्जरं सुन्दरं मन्दिरं बा 
कामये इति वदति । 
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श्यामस्तु पुनः- रप कीर! परिचारमृधेऽति खपरु । परय 

ज्मा प्रवते । वनानि नश्यन्ति, मेव गर्जन्ति, करकाः पतम्ति, 
जलानि च वपन्ति । नीडं ते न द्दम्, कथमिदं तवां रिष्यति 
पुराणम् १ इति एर्छति 

दहे बाज्ञ ! न मे भयं चातवर्पातपेम्यः। पदा कापि श्रापद् 

आयाति, तदा श्न्यत्र गच्छामि, सतभ्भोऽस्मि । यथेच्छं खादामि 
मामि च स्मैरम् । ईैखगे दयालुरस्ति । स मम सर्वाणि दुःखानि 

हरति । मानवाः स्ार्थपराः सन्ति ' ते मधुर्चोभिः प्रलोम- 
पितवा नो बन्चयन्ति। भं ते सौवर्णं प्रं जालं मन्ये । नाहं ते 
रुचिरं परम्, दादिमबीलानि, चन्यानि वा फलानि कामये। 
इत्युकत्वा स शकः ्ाकनाश्ुरपतति । ततो गगने ध्वनिः भवति- 

यदापि शर रे बाल ! लत्तणं सुखदुःखयोः । 
सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ॥ 

धैर्य धरति स बुद्धिमान् 

एकस्मिन् महारण्ये कचित् सिः आसीत्¡ वनस्य नाति- 
दूरे एव सरः यासद् । तस्मन् सरसि एकः मण्डूकः अ्रनासपीत्। 

कदाचिन् ्गेन्द्रः जलं पातु" सरसस्तघ्य रीरमगच्छत् । जले 
स्थिवश्य तस्थ भेकस्य रटनं म्रूसखवा॒ सिंहः मयेन कम्पत । स 
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परिवः विज्लोक्य अवादीद्-खदो ! मपो ध्वनिः, कुतः अयं 
भमामच्छतीति ज्ञातु" न शक्नोमि, न कोऽपि यत्र दषिपथम् 
श्रायावि मपानफरो जन्तुः । & पलाय्य प्राणुरवा एन्य इदा- 
नीप १ नहि नहि, '्रापततु पेयं धरम्तिवुद्धिमन्ठः' एवं विचार्यं 
त्र ब्र स्थितः यव्रद् भयकारणं ध्यायति, तावद् स मण्ट्कः 

उत्प्लुत्य तीरमागन्शरव् । स पुमरपि उचैः रयन् तत्रोव सरः 

सरे ्तषटत् । तं दष्ट्वा सिंहः क्र दधो भूता अथादीत्-ग्रे } 
श् सन्पकरायः जन्तुः मृगेन्द्रं माम् उद्व जयति । ततः सतं 
भेकप् आक्रम्य प(दप्रदरेष धूलिका अरकगेत्, व्रमाणीव- 

शोकस्थानसदल्लाणि भयस्थानशतानि च । 

दिवसे दिवि मूढमाविशन्ति न परिडतम् ॥ 

श्रासपत्तं न संत्यजत् 
3 

एकस्मिन् चने कोऽपि ग्रगास्लः आसीत् । स एकदा 
ग्रामोणन्ते पर्यटन् नीलीमाण्डेऽपत् । स प्रयत्नेनापि ततः 
नम्कान्तुमसमर्थोऽमवत् । स॒ उपाथमचिन्वयत् । म च्यास्मानं 
मृतवत् संद्यं॑तत्रापषटव् । प्रावः नीललीमारडस्वामी तं शतं 
कषाता ग्रामाद् बहिरचिपत् । ततः म॒ उत्याय सत्वरं वनम 

पलायठ । वनं मला म स्वकीयं नीलं वर्ण॒॑दष्टूवाऽचिन्तयद्- 
अरहो ! -अदुहलं मे दैवम् । अहमिदानीं दैवयोगाद् उचमं 



५ 

स चालनीतिकथाः नि 

वणं विन्दामि । ्रा्लोऽहमधुनाऽऽस्मनः' उलपं करि न 

साधयामि । इति विचार्य स सर्वान् पशुन् श्वाहूय प्रावोचत् 1 

अरे श्रृएुत-मगुवती वनदेषी द्यो मां खहस्तेन श्रर्यराज्ये 

अभिपिक्ववती, दत्तवती वेमष्ठत्तमं वरम् । थय भ्रभृति राजाहं 
युष्माकम् 1 सवे यूयं ममाक्घया वर्तधवमू । ' तेतः सर्वे पशवः 
स्तस्य भव्यं वणं वीदय ग्रणम्पाऽवदन् -यथाऽऽन्नापयति ` देवः, 

बयं देवस्य निदेशे वर्तामहे । एवे स शृगालः सर्वेपां वनवासना 
पशुनामधिप्रतिरमवत् । सर्व सिंहव्या्रवराहयादयः तस्य॒ परिजना 
श्रमवन् । तवः स खज्ञातिभ्यः भरगाज्ेभ्यो लज्जिते इव वान् 
पर्यत्यजत् । ततो बिरान श्रगालान् श्रवलोक्य तेपां युथपति- 
रवादीत्--मोः वान्धवाः मा कुरुत , विपदम् । . थनेन 
अप्मञ्जातीयेन सप्रे ययमन्ये च वनेचराः पृशायो बञ्चिताः। 

वर्ण॑मात्रविक्रलन्धा इमे न्याघ्रददयः इमं राजानं मन्यन्ते । तदस्य 
विनाशयां यतिप्ये ! अहमस्य रहस्यं विस्फोटपिप्यामि । 

श्मागच्छत । एष सन्ध्याप्मयः। सवे मित्ता एकपदे 
महारावं रमः । जातिस्वमावाद् एपोऽपि तिहव्याप्रवरादादीनां 
समक्ते एव श्रसमाभिः सह ध्वनिं करिष्यति । तमाङ्गर्यं॑से 
पशवोऽथ कपटरूपं ज्ञास्यन्ति । 

इवि पिचार्यं ते स्वे श्रृगालाः तं भूर्चयभम् उपेत्य 
भ्राएमन् । ततस्ते त॑भूय महारावमदुर्वन् । जातिस्यमायात् स 
१५ [3 ८ मारेमे ति $ 

पूर्तौ राजापि तैिं्ितवा ' तर्यैव मक्ठरावं कन्तु मारेमे † च्वः 
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वध्यं परिदाय व्याघ्रस्तं पूर्चरादं॒॑दतवान् । तदा मृगानां 
यूथपतिरवादीत्-- 

आत्मप परित्यज्य पपदतेषु यो रवः! 

स॒परहन्पते मूदरो नीलवसंशरगालवत् 1 

वरं बुद्धिनं सा विया 
< 

एकस्मिन् नगरे चैः, त्रः, देवदत्तः, य्ञदत्तश्वेति चत्वारे 
बाक्मणपुतरा श्रम् । ते परस्परं मित्राणि आन् । तेपु प्रथमे 
वपः शासेषु पारगताः, परन्तु बुद्धिरदिताः यक्षदत्तथतुरथस्तु 
सुद्धिमान् केवलं शाचरदितः ' 

श्रय तैरित्रः कदाचिन् मन्यिठमू-को गुणो विद्यायाः, येन 
देशान्वरं गत्वा व्या भूपठीन् परितोष्य धनोपा्जनं न क्रियेत ? 
स्देशे तु मन्दायते गुणानां प्रकाशः 1 यथोक्तम्- 

खदेशजातस्य नगस्य नुतं गुणाधिरस्यापि मवेदवज्ञा ! 
बिदेशमो नूतनपरिचिरैर्जनैर्टो नरः खन्यगुखोपि नितः 
तनूनं पूर्वदेशं मच्छामः । तथा कृते कैविन्माग' गला तेषां 

ज्येष्ठः प्राह-अहो १ तरस्मासु यज्ञदत्तो मृढः, केवलं बुद्धिमान्, 
न राञप्रतिग्रह्े केवलं बुद्धया लम्यते. विद्यया विना, तन्नास्मै 
स्थोपार्चितं धनं दास्यामः । तदेष सन्तु गृहम् 1 

ततो सत्रश अमिदितम्-मोः सुद्धे गच्छ चवं गहप्, 
यतस्ते विदा नास्वि ! ततो देबद्चोऽबदत्-अहो ! > युज्यते 
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एवं फ मर, यतोऽस्मामिर्थाल्यात् प्रमृति' एकत्र ब॒ कोडितम्, 

पीतम्, उपितं च, इदानीं तु दुःसहः स्नेहमङ्गः । यथोच्यते- 
येन सहासितमरितं हसितं कथितं च रहसि विसन्धप् । 
तं प्रति कथमसतोमपि निवर्तते चित्तमामरणात् ॥ 
तद् आगच्छतु महादुमावः, खमस्माकं बन्धुः, अस्माभिर 

पानितप्य सत्तस्य समभागी मवतु । उद्रचस्ि पयम्- 
अयं निजः परो वेति यणना लपचेतसाम् । 
उदारचरितानां तव॒ चहुचेैव इुट्म्बकम् ॥ 

ततः श्ररण्यमार्गेण ॒गच्छद्धस्तैः मूतर्िषटस्म ` अस्यीनि 
च््टानि। ततो मेत्रोण श्रभिहितम्-अदो ! राञदशेनात् प्राक् 
तावद् विद्यायाः प्रत्ययः क्रियताम्, इदं फिचिन्प्रतं सं विषति, 
तदेनं विदाप्रमायेण जीवनसर्िते दुर्म; । रत श्रौतसुक्येन 
येतरोऽस्थिसंचयं करोति, मेतरथर्ममां सहाधरं संयोजयति, देवदत्तो 
यावत् प्राणसंचारं करोति; ताव् सुदुद्िर्मज्नदत्त्तं निषेधति । 

मोः { महापणिडत } रितु भवान् । एष सिंहो भविष्यति, 
ययनं सजीवं करिष्यसि । श्रयं सर्वानस्मान् व्यापादयिप्यतीति 
सचनाशतोपायः 

सोभ्वदत्-धिट् मखं ¡ न प्रशंससे गुणानपि । नादं व्व 
कथनेन विद्यायाः विफलतां करोमि । ततो यज्ञदचेन श्रमिदिपपू 
तहि धणं प्रतीच्य, यादं वृत्तमारोष्ामि । तया कृते यावच्तन 
त्िदः सजीषः तः, तायसेन "उत्थाय त्रथोऽपि ते ज्यापादिवाः 
देवदत्तस्तु पूनः ्र्ादवतीर्म सदुशलो गृहमगन्छन््। अत उन्यतै- 

चरं बुद्धिनमा विद्या विद्याया चुटिरुचमा। 
सुदधिरीना विनरयन्वि पथा वे हिदकारकाः॥ 
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अन्धः पयश्च 

रामनगरे कथिद् अन्धः आसीद् । स एकदा स्वस्य 
यशश्च गृह्रीत्ा वाराणसीं गन्तुकामः गद्धातटगामिनीं 

पदपद्वतिमन्वहरत् । कार्षिको मासः श्रासीत् । मर्गे पहल 
शुपडोऽमवत् । म॒वपनैः दूरमगच्छत् । मागे वामा आसन् । 
प्रचारेषु मावः अचरन् । जनानां संचारो मभ्दा आसन् । 
पदुपद्रतिरवयक्गाऽमवत् । सस्यत्तश्राणि आञोचानानि च धनानि 

, अभवन् । तेपां मध्यान् मागः प्रासरत्! _ 
श्रन्धः य्या अलुभूयानुभृय शनैः शनैः खगच्छत् । 

स मार्मम्रटः भ्रज्ायत। महता प्रयत्नेनापि स मागे ल्धु 
नाशक्नोत् । षव दिनं भ्राम्थन् स परिशरान्तोऽभवत् । यस्मिन्न्तरे 
यंस श्रातपः मन्दतामगच्छत् । अस्ताचलस्य दिशा्ठयैपि स्म 
भगवान् मारफरः। प्रवर्तमानोऽमवत् तमसः संचारः। खगा 
वरषेषु भ्रावासं लेभिरे । ते नीडेयु कलं क्नुः परवृाः । मावः 
सुधर गोषएमाेषु प्रचेलुः । षोः कत्र पु श्रशिषान् शब्दान् 
बन् | -एभिः लवणैः, अन्यः सः 'पायंकालः संजातः! 

, इत्यवामच्छत् । ततः सः शतो रातिर्विष्यति, कोऽ मम 
मार्मप्रद्धो भवेद्, को पात्र मां नगरं नयेत्, कात्र मां 
ग्री स्चेत् १ अवरयः हसा जन्व्यो मां खादिष्यन्ति इवि 
स॒ भणातुगोऽमायत । ^ 

रतः ख॒ नातिद्र एव॒ कस्मानस्य कस्यचिन् मातुपस्य 
शन्दमशणोद् । स वस्य गन्दस्य दिशामन्वसरत्, प्रार्थय तं 
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बालसंस्कृतम् 
मापे मारतीयस्व का पुष्ट प्रमाण होगा 1 
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- श्राप त्यवहार कषान की वृद्धि मे सहायक 
हीगा1 

--श्मापक्ो संसद्त की मर्लता श्रीर भद्रता 
का पस्वियदेगा। 
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बालनीतिक्थाः 
तृतीयो भागः 

~+ 

ग॒रुभक्तः श्रारसिः 

कदाचिद् धौम्यः नाम् उपाध्यायः श्रापीत् । तस्य बहवः 
शिप्पाः प्रान्! ते समे गुरोः श्राभ्रमे पठन्िस। तेषु 
श्रारणिः नाम शिष्यः च्नमृवत् । स परमः गुरुमक़्रः भात् । 
एफदा वर्षति मेवे स॒ उपाध्यायः-' गच्छं, केदारखण्डं बधान 
इति श्रारुणिमर आदिशत् । स॒ त्वरितमेव चेत्रम् अगच्छत् । 
स स्न् केदारस्य नुल्ारगान् श्रवध्नाव् । एकस्मिन् स्थले 
स जतस्य वेगं शचतिकराबन्धेन रोदुधु ` न अपारयत् । स तें 
पानीयवेगं संरोद्धु स्वयं तत्र समाविशत । तथैव शयानः स 

दिनं रातिं च श्चनयद् 1 चन्यसिमन् प्रभाते उपाध्यायः शिष्यान् 
अण्च्छद्-' क्व श्ारुणिः गतः * इति । शिप्याः अवदन्, भवता 

एव प्र पितः केदारखण्टं बधान' इति । ततः उपाध्यायः 
अकथयद्- वे यय" तत्र गच्छामः, यत्र स इति । ५ 



४, वालनीतिकाः 

ततः ते स्मे चेव' गता पर हीनौ र्, अ लक नना स 
मोः श्रारुणे ! कासि १ ततः "णिः उपाध्यायस्य वृचमं 
भ्रू लवा तस्माद् केदारखण्डात् सदसा उत्थाय तमू उपा्छ् 

अ्रद्च-' अहमासमव्र केदारखण्डे निःपरद् उदकं षंरोदधु 

लम्धमानः। मवतः शब्दं श्रूखा केदारखण्डं विदा 
भवर्तघुपस्थितः । शअमिवादये मन्तम् । आज्ञापयतु भवान्! 

कि करवाणि › इति । उपाध्यायः तमव्रवीत् । यस्माद् भवान् 

कैदारखण्डमवदार्य उस्थितः, तस्माद् उदालकः इति नाम्ना 

भविष्यति इति । अहं प्रीतोऽस्मि, यस्मात् त्वं मम_ वचनम् 

्न्वतिष्ट, तस्माद् श्रेयः ते भविष्यति । स्वे च ते वेदाः 

्हिमास्यन्ति सर्वाणि च शाद्वाणि । ततः ब्य; रोः 
प्रसादात् भचति स्याणि शाचाणि पटित्वा मदन् 

परिडतः अभवत् । ^ - 
तपःघाघ्यायसंपुक्तः सर्वशाछ्विशारदः 1 
्ारणिगुरुमङ्ोऽभूत् घ॒निदालको महान् ॥ 

वालिशः काकः 

किद् भीमान् स्वमवनस्य द्ारदेरे दपोतपालीं कारा 

मास । तुर यदवः पारावताः न्यवसन् । ठप च श्रमीपे-स्थितस्य 

उद्यानस्य कोणे मिम्बपाखसु दन्डुलायः प्प ुलमवार्सीत् । 

एकदा तेषु रीतो नाम किद् द्रौषो वायसः ` मृतपतिहानि 
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अआनिचित् पारावतानां पत्राणि निधाय तूष्णीं कपोतानां 
यूथमगिशत् । सरलाः कपोतोः नितं मौनमास्थितं तं म 
लक्तपामापुः । इत्थं च वहूनि दिनानि व्छतीतानि। ततः 
स्दायित् ष॒ काफ़ः-प ह स्यमङ्गीृतं मया ' इति विस्त्य 
क्रं कलु मारभत । ततस्ते कयोवास्तं का पर्य संजात- 
कोपाः चज्छुमिः रहस्य निर्वास्यामासुः । ततः स काश्कूलम- 
गच्छेत् । ततः ते काक्र; पुनरपि त्स्य श्रिरमीरणि पिच्ानि 
वीदे, ‹ नायभस्मज्जातीयः ? इति तं स्यूथान् निःषारपामाहः। 

एवध्रचपदं कामयमानः अयोग्यः यविषेकी स॒ काकः उमयतो 
भटः, ' बद्धिमिष्टवतो मूले मे धिन् " इति पथात्तापमफरोद् । 
इदमत्र सुमापन्ते कवयः-- 

यत्तमाना मदहनयाय सूट; लोक्दिषृताः । 
इतो श्र्टास्ततो भ्रष्टः पतन्ति स्वपदादपि ॥ 

सत्यभरीलः कष्टच्छित् 
सड 

कस्यांचिद् वनवसतौ कथिद् ष्टच्चिद् आसीत् । एकदा 

स नदीतीरे स्थितं एंचन पादपं कुढारेण छन्तन् श्रा । 

हस्तात् च्युतः तस्थ कारः नवाम् पतत् । नदी वेगवती अ्रयाधा 

च अमवत् । स तरीठुः न थजानात्, इति दतोः स॒सस्य 



[ 

ति बालनीतिकथाः का 

रं नाः उदधतु' सर्वथा श्रमः अमवद् । तदा सं तप्य 
जीयनवृतिसाधमं कुखारं प्रणष्टं ीच्य तदीतटम् स्थाय 
दुखेन उच्चैः रोदितु" भरावर्त 1 तस्य रोदनं श्र ल्वा वरुणदेवः 
जलान् निःसृत्य रस्याग्र अष्ट् । ‹ भिमं रोदिषि भोः † ” 
इत्यपृच्छ्च । सोऽपि, ' मम कटारः जके पतितः, येन षिनाऽदं न 
खीयामि' इति उतचरमददाद् 1 दुःखदूनं तं रीय वरुएदेवः 
^ साहाय्यं ते करोमि † इति .उवत्वा पुनः जज्ञे न्यमजत्, समानय 
सौव इटारमेकम् ¦ वं दर्पिता, .* ययि मोः,.अपर्भेव ते 
कुठारः " इति काएच्छिदं तमण्च्छत् । स तु, * भयं मे कराते 
नास्ति " इति प्रसयवादीद् । । - । 

ततो वरुणः धुनः जलमविशत्, आनयच राजतं इढर- 
मन्यम । स पनः काष्टच्छिदं ठं दर्शयित्वा, ‹क्थं मोः ¡ श्रयं ते 
कडारः । इति श्नन्वपचत्। पुनरपि स ५ श्रयं मे इुठौरो नासि 
इति भरसयु्रमददात् । भूयोऽपि जलदेवता जलम् अवा गाव । 
अस्मिन् बारे प तस्य काएएच्ठिदः कुठारं समानीय उ 
श्रद्ौयत् । चफरोर्च ‹ नन्धयं ते $ंटारः ' इति श्चसुयोगम् 1 

तवः विदस्य ख राषटजीवी, ‹ अयमेव मे कुठारः ' शति 
पमत्ेतीत् । ततः प्रोष सन् यषृणदेवः, शत्यं मोः ! सत्यशीलोऽपिः 
न्यास्ये पयि प्रदृचोऽपि, सदाय्ययोगयोऽधि' इति प्रपंहचनानि 
उक्तया, सर्वानपि वान् शुटारान् तस्मै च्चा अवादीद्-- 

सान्ति न्याय्पप्रपूचस्य ति्य॑श्तोऽपि सद्टायताम् 1 
प्ये पर्चेमाने तु सोदरोऽपि विष्ठश्ठि॥ 



तृतीयो मागः ५ 

खलः साधून् मारयति 
~क 

शास्वा दौ भणिजौ । तयोरेको लोमी, अन्यो मत्सरी च । 
तौ धनङामनया भगवन्तं शिवं समाराधयेठाम् । .चिरं तपतोस्त- 

योर्मकवत्सकतः रिवः प्रसन्नोऽमवद् । स ठयोः एरतः माधिूण्य 
अवरादीत्- “यद वत्सौ ! मद्यो युवास्यामाचरितप् । प्रसस्नो- 
ऽस्म्यहं युपयोस्तपुसा श्रद्धया भक्त्या च । इदानीं वरं शएीतप् । 

भराम् यो यदू याचिण्यते, स वदेव लप्स्यते, धन्यस्तु तठ द्िगुणं 
सभ्ध्या सुखमेधिष्यते इति निश्चितम् । 

, इति श्रवा लोमी अचिन्तयत् । नाहमादौ याचिष्ये यतो 
यथाह लोभावि्टस्तधैवायमयि मम मिश्रः वतेते एव परमो 
छेन्धः । याचिते च मयि प्र् , एष मत्तोऽपि द्विगुणं लन्धा 
घन्रत्तर प मविष्यतीति मेऽसदयय् । वस्मादयमेव प्रथमे याचकाय; 
येनाहं विनैव प्रयासेन दविुणवां स्वा सुखी मेयम् । इति 
निश्वस्य स तूस्ीमव्त् ! 

„` ततस्तस्य हृदगठे भावं ज्ञाता मत्सरी शिवे प्रार्थयामास ! 

देवदेव { महादेव { यदि भयि असनो भाद् विं ममेक 
नेतरघुत्पाटय । इत्याङ्रय, तथैव करिष्यामि इत्युक्ता शूली 
न्तर्दपौ । मत्सरी च वत्कणोदेव शकाकोऽमपत्, तदा लोभिनः 
स्वस्य दे श्चपि नेत्रः उत्पाटिते अमवतागर । अन्धोऽपि स 
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छुग्धः परापरे श्रिम॑नि भृशं सन्तु्टोऽभवत् , तदा मत्सरी 
केचित् पणिडितं मला, कदाय' लुन्धो मरिष्यतीत्यप्च्छत् । स 
इमं शलोकमपटीत्-- 

लग्धः लिग्धोऽनजम् ख; प्रषुरेकान्तदारुणः 
बहूनेप खलः साधन्. मारपिल्वा मरिष्यति ॥ 

-ूखराद् 
~" भ 

-्रापीत् पुरा पिकटके नाम्नि. ग्रामे शंकटको नाम स्ामीरः। 

स॒ परिध्रमी चकलवान् धीरो, सोकप्रियथामवद् । परन्तह स 
मूर्खोऽमपत् । -एक्दा स वरीः स्वरगद छादयन् उनङ्गाद् गद 
ष्ठाद् पतत् 1 द्रात् कशे स्थले पतितस्य तस्य शरीरे महान् 
शाघातो जातः । तस्मिन् शोधोऽमत्रत् । तस्य मार्या तं प॑चरत्। 
सें तस्य सम्बन्धिनो मित्राणि परिचिवाथ तं शतं प्रष्टु 
समागच्चन् । ते ङतः पषितोति, कथं पषितोऽमि, फ धापागे 
जाठः ? इत्यादिकमपृच्छन् । स त॒ मूर्खः, पदूवाया उत्याय 
पशनामिचतिएष मारश्च "एवं पतितोऽस्मि ' दपि पतित्वा प्रादर्शयत् । 
एवं पुमः पिस्य तस्य रस्थीनि मग्नानि 1 स उत्यातुमपि 
शरोऽगयद् 1 परिचिताः पुनरपि भागस्य तं दर्येवष््छन् । 



चृकैयो मागः ७ 

तदा सं गासीः दाय तेभ्यः ब् द्वोऽनायतं । लोकास्तं मखं 
हसन्तः पव् सवं गृहमगच्छन् । ते प्रोचु-- 

अ्रतमपीडां न जानाति योजनःस कथं जु ताम् । 
शक्नोति ्ाहुमन्येपां पशुमापः स मूर्खराट् ॥ 

तृष्यो देवि ¡ नमस्तुभ्यम् 
> 

परा हस्विनाएुरे कचिद् मिन्लुफो व्राह्मण आसीद् । स 
भक्ताय ग्रामेषु पर्यटन् मनसि अचिन्तयत्-अहो ! जनानां 
रष्शायांः परव्रल्पम् १ यथा यथा तेपां घनानि वर्षन्ते तथा त्यै 
तेपां रप्णापि वरधतेतराम्। यथोकम 

< प्रायो धमयतभिव धने तरम्णा गरीयप्री । 
, असि फोटिद्रयाघक्े सषचाय भ्रवणे धुः ॥ ` 

धिर तेपां मौमू, ये विपृज्ेनापि घनेन संत्टा म सन्ति । 
ममं यदि मीजनान्दादनपयप्तिं घनं स्यात् , वहो भवेयम्, नाहं 
'विपृत्ं वैभवं कामये । 

दैवयोगादर मगनवर््म॑ना गण्डन् देवानां निपिषतिः इवैर- 
स्वस्य बाह्मणस्येदं वयनमण्रणोद् । स श्नाप्रत्य तस्य पुरवस्वस्यी 
उवाच चेदम्-' है प्रण { सूतं मया तद वचनम् प्रसन्नोऽहे 
तम्य कनकं ददयमि { सततं वरतम गृहणं यथेच्दप्। 
सावधानी सव्र । न मया दत्त स्मयं मृमी पतेत् । यद्रि तया्तं 



ठ बालनीतिकथाः (त 
भूमिमस्प्रदयद् स्थे स्वं परापाणममविष्यत् '.8ति जानीहि 
अवेहि पुराणो वतते तवाश्चलपटः । ; 

भिचुकोऽशलं, मार्य प्रमतं कनक जग्राह. तदा धनदः 
‹ श्चपि पयप्तिमिदं ते जीःवननिर्वाहाय ` इत्यगृच्छत् । ङििद 
धिकं दे) इति सोऽबादीद् । ततः पुनरपि ग्रभूतं दचयाऽ्न्छत्- 
“ नलु पर्याप्तमिदानीम् १ मोऽपि पुनर्देहि इत्युवाच । तदा धन्- 

दोऽवादीत् । शरपेदि भोः ! जीं ते पटाच्चलम्, न ॒शद्यति 
गणिः सर्णमारम् । सन्तुष्टो मधर । सन्तोषः खलु सुखम्-- 

सन्तोपाम्रतदृप्ानां यत्सुखं शान्ठ्चेतघाम् । , 
इतस्वद्धनलुन्धानामितश्चेतश्च धावा ॥ इति 

विप्रस्तु“ थलं भयेन, ददं वर्ते मेऽश्चलपू, फिञचिदपिकं ददि । 
वेरः पुनरपि दच्वा, ' तमिदानीं धनाटयोऽपि संृ्ः, गच्छं 
गदम्” ' इत्यवादीव् । * नाल्मिदं शचिश्धिकं दे, * इति 
भूयोऽपि विप्रस्वं शरर्थयद् । पर्याप्ठमिद्मिदानीपू + सावधानं 
गृहाण, मितं तेऽश्वलम्, नाव्रावकाशः, गनच्छ गृदमिति षयेरो 
ऽबादीत् । नि नदि, देहि देहि, थन्पद् हि इति दीनेन खरेण 
दरजोऽ्रवीत् । एवस्मन्न्तरेऽलं भिन्नम् । सर्वं सरणं भूमौ 

पतित्वा सृएमयं संजातम् । देवोऽन्तर्दधौ, बाषणएथ स्न् 
गृहमगात् 1 तठः स शान्ववप्यावेगः हमं रतोकं पपाट-- 

दप्णे देदवि ! नमस्तुभ्यं वरयगिप्लवकारिपि । 
पिम्णुस््रलोक्यनायोऽपि यल्यया वामनीतः ॥ 



तृतीयो भागः ई 

धिग्धनम् 
न्क 

अरास् श्रीवल्नमपुरं नाम महानगर । कत्र व्यापारप्रियो 
नाम श्रेष्ठी भ्रवसत् । म धार्मिकः उदार ईश्वरभक्ररचापीत् । 
तस्य विष्रिधा च्यापाराः चासन् । सवे दिनं स॒ व्यापारे 
सेनः रासीत् । 

„ स॒ महति परा्ादे निवाघमकरोव् । ठस्य प्रासादस्य 
परिचमे षष्ठमू मागे करिचत् चर्मकारः तेन मार्गेण गच्छतां 
जनानां परादू्राएनि सन्द्धानः मीरनिं गायम् स॒सेन जीविकां 

समार्जात् । 

व्यापारभ्रिपः स सदेव ॒क्रययिक्रयेषु द्चितच्तः धनलाभं 
मिना न किमपि व्यचिन्तयत् । स भक्रः सन्नपि ईश्वरस्य मनाय 
ममयं म ्ेमे। एष्या स र्णः मवत्! रौगिशव्यार्यां 

शयान एव स श्रातादुषष्े गायतः चर्मकारस्य मजनानि 
शमृलोत् ¡ मननानि वस्य मधुराणि मावपूरिवानि चान् । 

नानि श्रत्वा स ष्टी मयवन्वं ध्यातुः गनः 1 नित्यं 

मगो सीललाः ध्यायतः, धृएपानि कर्मापि स्मरतः, स्फाणि 
च चिन्तयतः, भगवि तस्य परमा बरद्धाप्यर्घद । चस्य अनो 
रोमं न चिन्तिता मग्ठन्तं चिन्वयामाष ! भरेष्ठी स 



११ चालनौतिकथाः 

रोगस्य पीडां विस्मृत्य , मगवतो - म्नस्यानन्दमन्वमवत् । 

दिप्रौरेव दिनैः स खस्थोऽमवत् । 
, से चमेकारस्य चरिव' भूरिशः प्रशशंस । ततः प्रषन्नो भूला 

ते चमेकारमाहूय स॒ तस्मे रूप्यकशतं प्रायच्छत् । सूष्यकाणि 

सेश्धवा प्रणम्य स चमकारः प्रत्नो भृता स्वेगहमगन्चत् । 
क्तः स मननं स्मरणं भोजने चापि विष्त्यं तस्य धन 
स्येकां पोटलिशं चकार । ठतः स सर्वाणि कर्माणि -क्ा 
तस्याः ,धनपोद्लिकायाः ` रदणे दत्तवित्तोऽभवत् । दिनानि 
द्परतीतानि .¡ स॒ तद् धने त्ययादू् रचन् महतीं चिन्ता 

मन्वमवत् । .स .धमलामस्य फलं - परिचिन्त्य वस्य स्योगगेष 
श्रेयस्करं मेने । १. 

,श्यन्यस्मिन् दिने स चमेकारः श्ेष्ठिनो भवने गता 

्रर्थयत्- दे भरण्ठिन् ! इमानि कव स्प्यकाणि गृहाण । 
श्महमेतेपां चिन्तया भगवतो मजनं स्मरणं स्वकीयं भोजनं 
चापि सरवं॑व्यस्मरम् । मम एतेषां रत्तणस्य वर्धनस्य 
चापि महती चिन्वाऽमवत् ! एतेषृष्टपयोगेऽपि मम॒विन्ता 

भदति। व्यये. ठ महठी चिन्ता जायत्ते । एतेष रवण- 
चिन्तयातु राघ्रौ निद्रापि नायाति । श्रे स्वीयेन भमेण 

यस्छन्पं लमे, वदेव मे गुपायाक्तपिति मन्ये। तदा स 
घनपोटलिशं भूमौ निथाय इमं इरोकमपरत्-- 



तृतीयो मागः ११ 
क 

धनानामर्जने दुःखमर्थितानां च रणे । 
अये दुःखं व्यये दुःखं धिग्धनं फषटसंश्रयम् ॥ 

परिदहापतेऽपि नाप्यम् 

प्ापतीद् कदाचिद् कस्यांचित् मिन्लपन्ल्यां वदवाप्रप्ाद्ः 
नाम मेपपालः 1 तस्य अजाबदधप्ः नाम पुत्रः श्भवत् । वडवा- 
प्पराद््ष गोष्ठे बहवो पमाः गावः यजाः एडक्रा शशाः 
श्रम् । तस्थ पुत्रः नित्यं भ्रातः तान् पशून् चारयिहु' चनम् 
अमयत्। स पुनः सायं तान् सर्दान् गृहम् श्रानयत्, श्रषध्नाद् च 
गोष्टे यथास्यानम् । एं शबः तस्य बहुषिथः फालः त्यगच्छ् । 
एकदा वने पशून् चारयतः अजावधैनस्य मनक्षि पिचासेद्यः 
अज्ञायत“ { बनेऽरिमन् एकाञ्चिनः पशून् चारयतः मम 

महुः कालः खस्यणच्त्, र नाहम् इमान् समीपस्थेषु तत्र पु कार्ये 
व्ाप्रतान् कृषाणान् परिहासेन बराह मनोरञ्जनं इर्पामर' इति 

चेतमि संकल्प्य, स केन उपायेन ते स्वद्धायं हित्वा माम् उप- 

पिष्ठेयुः इति अचिन्तयत् । 
तवः स उच्चैः जहास~'्दरो १ चिन्तितः तावत् साधीयान् 

सुषायः । सरलतम परिहासस्य जन्पनेनैव ते से माम् उपस्था- 

स्थन्ति इति भन्ये ” 1 
इति पिचायं स उच्चैः चक्रन्द 1 “अहो ! ् ागच्छत ! 
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-------~--*“ = 

्राय्वम् ! एष व्याघ्रः श्रायातः, मां व्यापादयति ' । एवेविधं 

तस्य श्राबरन्नं भर् सवा नाद्र चरु व्याधाः सरे चेगरपालाः 

खं स्वं दण्डं खनित्र' दछ्ि' लाङ्गलं वा समादाय तस्य अरजा 

वर्नस्य राव सरितः समागच्छन्, अपृच्छन् च न बीदय 

तत्र व्याघम्-^अहो { क परते व्याप्रः १ यस्त्वां व्यापादयति | 

इति भ्रूखा स अजापालपुचा सरिमतं प्रोवाचभ्यहो ! सरला यूयम्। 

मय केवलं परिहापेन जल्पिवभिदम् । मयं तथ्यमन्या टिः 

त्येव समागताः । धिड् मौ्यम्, श्वरिचार्ङतां युष्माकम् । 

इति तस्य वचः शर त्वा लञ्जिताः ते सर्वे परावतनत । 
द्ि्ाणि दिनानि व्यतीतानि । पुनस्तस्य अनावर्धनस्य 

मनघि सैष परिदसकस्पना उदियाय । ततः स सदसा चीत्कारम् 

अकरोत्, “रे ! आगच्छत ! मोः ! रतत ! एष व्याघ्रः मां हनि! 

स्वरष्यम् ! त्रायध्वम् ` । इति श्रुता सँ ते तेतरपाः दएडान् 

ङुटारान् भल्लान् खनित्राणि बा समादाय तस्य रतायै त्विः 

घटनास्थलं प्रापुः । ता् द्ष्ट्वा स मेपपालघुतः अवादीत् ! 

सारल्यं एृपिषिदां प्राकृतानाम् । ये बालकैः अपि वचचिताः 

वयग्र धावन्ते । सर्वमिदं मे परिहासविजल्पितम् । नात्र यतते 

व्यानो दृः शुगाललो वा । याव यूयम्, कुरुत फार्थाणि । इति 

ङस्य पुनस्ते हे पिता म्यववैन्ध । 
ततश्च बहनि दिनानि व्यतीतानि । एकदा तप्यं व्याधः 

समागच्छत् । तदा भीतः स ्रनापालपुत्रः उच्चैः चीत्कारान् 

श्करोत् । स वारं वारम्-'रव र त्राहि त्राहि इति श्नाक्रोयात् । 



तृतीयो सगः १३ 
स 
पाणाः तस्य चीत्तारम् मर ता पि पूव परतारितासते रतायै 
न उपलः । ते प्रोचुः“ वश्चकोऽयं मेपपालघुतः, पधा 

समाम् एवमिधैःपरतारलैः दुनोति । न भोतन्यमस्मामिः भस्य 
वचनम् ॥ इ्येवे प्रस्परं जन्पन्तः ते स्वेषु खेषु र्थेषु संलग्ना 
अतिष्टन् । तत्र बने स व्याघ्रः दहन् मेषान् दमान् च मारयिला 
अवाद् । इत्यदुभूय स ॒मेपपलुतः गृशं पर॑तपत् । सेतराः { 
न युपाभिः परिदासेऽपि अप्य वक्कव्यम् । यः परिहारेऽपि सत्यं 
विजहासि, स श्घतस्येन लिप्यते पपन, यलुमवति च पथाचापप् । 

, पत्येम भद्र" भवति रदितेन सदा चणाम् । 
प्रिहासेऽपि नासत्यं वाच्यं प्राणहरं दि तत् ॥ 

वयं पञ्चोच्तर शतम् 

„पुरा किल दायादैः कौरवैः च.ते निर्जिताः पाण्डवाः 

वने न्यवसन् । राजमारास्ते बने बहनि दुःखानि थग्व- 

मव् 1 तदानीं दुर्योधनः राज्यशासनमकरोत् । तस्य मातुलः 

शृङ्खमिः, अनुजो दुः्णाघनश्च सचिवौ सवायौ चास्ताम् । एकदा 

तौ दर्योषनपत्य श्खमूचठः--राजन् ¡ इदानीं ठव शत्रवः 

पाणडवः राज्याद् वश्िताः प्रिया विहीना सन्ति | ते वन्यानि 

फलानि भुक्तवा कथंचित् कालं नयन्ति । तवं हि महाराजपदे 

स्थितः शोमसे सम्पदम् । तदिदानीं गत्वा प्रय विपरमस्थान् 

प्षि। विषमस्थितौ स्थितानां शत्रणां दर्शन' हि भभि- 
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मानवकं रृषालानां परमं. सुखम्! इति। सोऽपि दुःसचिवयोसतयो- 
चनमन्वमोदत । ततः स॒ वनचिहारापदेशोन अन्धस्य पितु 
धृतरास्यानुमतिं सन्ध्या सेनया सचिवः सखिभिश सह देतव 
पराति । । + 

तस्मिन् मरने पाण्डवाः पर्णङृटीः कृत्वा चप्यवप्तन् । नाना- 
विधैः एलः पुष्पलतामिर्व शशमे तद वनम । तस्य समीपे 
मत् सरः च्ापतीत् ) यत्र गन्धर्वाः किन्नराः यकोश्चागत्य 
युपरविभिः सक्ष ग्यदरन् । दुर्योधनस्हु वस्वैष '` सरसः समीपे 
सेनासन्निवेशं फुः सैनिकान् दिदेश । गन्धर्वस्त रान् तैनि- 
कराच् पिरुख्पु । रः 

तस्तु दुर्योधनेन सह ठेपरं गन्धर्वाणां मह् युद्धं परारमत । 
गन्ध्या दुर्योधनं रज्खेमिः बद्ध्वा स्वराजानं नेतुः प्रारेभिरे । 
ततः दुर्योधनस्य चाराः सरभषरं पाण्डवान् उपटत्य ग्राञक् यः 
भ्मोः} भोः } पाण्डवाः त्रायध्वं शत्र मिः मद्ध्वा नीयमानं भ्रातरं 
दर्योधनेम् / तदा युधिष्ठिरः अजुनं भीमसेनं चाहूय आदिदेश 
गर्छठमू्, ” आयतं च _ गन्धर्वेभ्यः विनिर्मोस्य दुर्योधनम्, 
इति । तदानीं भीमसेनः प्राह-दे धमराज ! स दुयषिनोऽस्मां 
शत्र :। वदनुमोदतां दुर्याधनस्य बन्धने मवान् । कथं चु~- 
“मानयते दर्योधमेः विनि्मेच्यिति विपरीते मापते भवाम् १ 
ततो मीमस्य वर्च श्र त्वा युथिष्ठिरोऽवादीत्- 

परस्परपिरोधे तहु वयं पश्च शतं च ते। 
, श्रन्यैः सह विरोपे तु षयं पञ्चोत्तरं रतम् ॥ 
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गतानुगतिको लोकः 

भथ धारानगरीं फश्िन् रर्टी समागच्छत् । स ना- 
स्तरे कुटीरं करता न्यवसत् । ततः सः '्ापदये धने रचेद' 
इ भीतिरचनं हृदि निधाय इतस्ततः सुभिदां कृत्वा विपुलं धनं 
पम्पाद स्मिन् ताम्रमाजने मि्तिप्य ्यरचत् । न स चौर- 

भातु कदाचित् शत्यां इम् अष्वत् । इवः कदाचिन्. 
मकस॑करानतौ पुर्यकालः समागच्चत् । बहवो धर्मात्मानः पर्व- 
स्तानाधे दानमाण्डानि गृहीत्वा उद्धयिनीं प्राषठन् । गतालु- 
तिकः सोऽपि णडी धनपूं तस्य ताम्रमाजनं खन्धे निधाय 
णर् अन्वगच्छत् । दिवारा्र चलन्तः ते सिप्ातीरं प्रापुः । रा्रौ 
नपूरस्य घटस्य वहनेन स॒ यतिः शन्तोऽभवत् । न स दस्य 
तस्य रकण शस्पापि परिचितस्य सापोरपि विश्वासमकरोत् । 
परमोत एौचस्नानसमये घ रजतरारो; तस्य, परस्य रचण उपायं 
चिन्तयामास । स सैकते सिप्रातटे बा्ुकायां .गत्तं कृत्वा तदन्तः 
केतेशं निधोय पनः सिकताभिः गतं पूरयामाप्त । तस्योपरि च 
तैकं गिवलिद्ग' निर्मीय विन्वपत्रौः पुष्पैः फसौश्च पूजयामास, 
ततः शौचं स्नातुः च श्वगच्छत् । एतस्मिनन्तरे जनमेलक्रं तां 

दिशं प्र््षं 1 गतानुगतिका; जनास्त तैकरतं सिविलिङ्गमवितं 
चीद्य, श्रस्माभिरपि भत्र तीथे आगत्य एवमेव कर्तव्यमिति 
मत्वा बहति ते शिवलिद्धानि निर्म, पूजयामासुरच । 
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स्नानं कृता रत्यागतः त धर्डी तवं तिप्राटं शिव" 
लिङ्गमयं इष्ट्वा क मे सुद्रामिः पूणं॑तत्ताप्रमाजनम्' इति 
निश्चेतुमशक्तः परमं नेविंएयं गतः इमं शोकं पणाद-- 

यद्यदाचरति भ्रष्टः लो$स्तददुवर्तते । 
गताुभतिको लोको न ल्लोकः पारमार्थिकः ॥ 

परिडतस्य चातुथं म 
= 

करिचद् राज्ञा नवम् उचानम् अक्नारयत् । स प्रथमे विहरे 
तत्र उत्सवम् अन्धतिष्ठ् । तदा स मित्र; आः पूः कलत्रैः 
अनुचरैः सम्ब्न्थिभिश्च सदितस्तत्रामच्छत् । ततर बहुषिधानि 
भय भोज्यलेद्यचोप्यपेयानि चास्या सरमे ते तीरयप्रिकादिराम- 
रन्जितमानसा अतिष्ठन् । एवं च प्रमंनन्दक्रतिमन्नेषु सर्वेषु 
प्र दिषक्षः शविदितगतयामः अयासीत् । ततः प्रीतो राना 
उष्ाच-हि शषटाप्षुदजनाः ! अस्मिन् उदाने यस्तरः यस्मै 
रोचेत, स तं मदीयोऽयमिति वदतु, मदाह्नया स तस्यैव 
भविष्यति शति । ठतो सृपासस्य पचनं भ्र्.खा कररिषद्ाद--.- 
चम्पो मदीयो भवतु अपरः प्राद-ङृन्दो मदीयोऽप्तु, 
स्स्यश्च करिवदाह-पाटलताप्रियोऽदम् । करिचदुवाच-बङ्धललो 
मे भरतु । केचित्तु मन्लिफां मा्ततीं केतक षा कामयां चक्गिरे । 

गृपालस्थ तस्य मायां करिचित् पण्डितः श्रापीत्. स च 
सर्वेषं जनानां रुचीः समीरंय अवादीत्-यथेच्छं भवन्तो 
वदन्तु, मम तु रालः प्रियः “सालय मे भवतु, ये जनाः 
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चों चोपमपि दृप्ता न भवन्ति 1 य्न गन्धेन दनेन सपन 
ख्वादेनापि च मधुरः । यमाखराचच देवता; अपि कषत; भवन्ति । 

इतिर् ल्ा राना सशिरःकम्पं ब्र.ते---साधु विदन् ! षाध ! 
धत एवं जना भवन्तं मात्म वदन्ति । पुम्पासि सर्वेपि 
वं पूजार्थं दम्भार्थं वा परिधरन्वि जनाः 4 न तेषां तेभ्यः 

करिचद् श्ाम्रपलेभ्यः इव द्चिकरो योगः । परिडिवास्तु दम्भं 
विहाय याथार्थ्य स्वीदर्वस्तीति परमः प्रीतोऽहं भते । सर्वान् 
भस्मिन उदनि स्थितान् फलवान् तुम्यं ददामीति जानीहि । 
तदा राज्ञो महामन्री हदमपादीत्-- 

सहृदयाः कविगुम्फनिशाष ये कतिपयास्त इमे न पिम्रदखलाः। 
रसमयीषु लतासिव पट्पदा हदयसारसपो न घदस्प्शः ॥ 

शंकातङ्काय कल्पते 

पुरा लदमणपुरे कथित् लचमीदापो नाम धनपतिरासीतर् । 
तस्य बहूनि यापि पशवः पाणि चासन् । तस्य बहवो सूर्या 
श्यन् । तेप्येकः कृठविधिर्नामाऽचिन्तयत्-घ्नदो ! धनाटयतमो 
वर्तेऽस्मां स्वामी । अस्य सहे स्वं रत्नानि बघ्राणि बहु 
मूल्यानि भूषणानि च भाज्य वतन्ते । यदहमस्य निधेः कति- 
पानि स्तानि हरेयम्, कः पश्येत्, नायं कदापि रत्नानि 
गणयतीति । 
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अथैकदा सोमयतीप्वणि सपरिकरः स॒धनपतिः गद्गा- 
स्नानाथं पाराणक्तीमगच्छत् । स कृतवरिधिरन्ये च भूत्या गृहरक्ताथ 
नियुक्रा आपतन् । लब्धावसरः स कानिचिद् रत्यानि अचोरयत् । 
अन्ये, लद्मीदासः गृहं प्रत्यागच्छत् । स तानि रलानि 
अगणयत् । तानि न्यूनानि श्रमधन् । चतुरः स रल्नचौरस्यो 
पलव्धये उपायानचिन्तयत् । 

स सर्वान् तान् ज्िकरान् समाहूय पौ स्थातुमादिशत् ! 
एकस्यां पञ स्थितेम्यस्तम्यः स एकमेकं दण्डमददात्, आदिश 
पश्यत मोः ! समानायामाः सन्ति दण्डा युष्माकम् । इमे रेन्द्रना- 
लिकाभिमन्विवाः सन्ति । नयत इमान् ` श्रानयेत च प्रातः । 
युप्माप्ु यः-कथित् चौरः स्यात्, तस्य दण्डः .वितस्िमातव्रः 
वर्धिष्यते । तेनाहमषठुकथौरः इत्यनायासेन ज्ञास्यामि, इत्युक्त्वा 
स तान् गृहाणि अगमयत् । 

गृ गतः कृठविधिरविन्तयत्-ग्रहो ! धनवतां बुद्धि 
मन्म । विभिरयस्मे धनं ददाति स वस्मे मतिमश्वमपि यच्छति, 
"यस्यार्थाः स च परिडतः, इत्यमियुक्रोक्रः । यस्तु, कतस्तेनो 
पायः, अहमपि तस्य प्रतिक्रियां जानामि, दण्डोऽयं वितस्सिपात्र 
वर्धिष्यते इति धिचिम्त्य स तस्माद् दरात् वितस्तिमात्रमच्छिमत् 

प्राततः सर्वे भृत्याः खं स्वं दण्डमादाय घरामिनो मन्दिरं 
भ्रापुः। स्वामी सर्वान् दण्डान् अपश्यत् । स॒ तविषः दण्डं चिन्नः 
वीचय तमेव चौरे मत्वा राजकौयेम्यः रचापुपेम्यः समापैयत् 1 

॥) 
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स्ये च कृतपापाः सयं शङ्किताः संनायन्ते । युद्धिमन्त- 
स्वान् गरा धुता वचनेन कायण चामिजामन्ि। 

भरयेण दुतपापा दि जायन्ते श्वः खयम् । 
` विद्ञास्तानभिजानन्ति वचोमिर्मरिमिषुष्ठैः ॥ 

श्रपकारऽपि साधुता 
-कस्ड-- ` 

„ . एकस्यां शालायां वदवरछात्रा भपदन् । ठर दर्तिियेशथ 
ख बालन श्ास्ताप । ठौ एकस्यामेव कचायामपठतामू । तौ 
सायो अभरताम् ! एकदा तयोरष्यापक्गः .कचायां दयप्राशा 
खान् परीषमाणः ्राह-मोः छात्राः! भ्रणुत सावधाना 
र्मे सप्ते शनौ यरथात्रोऽविखन्छं सन्दराचरं  गम्मीरा्थ 
चे तेख्नेप्यति, 'तस्मे ग्रधानध्यापकरोऽस्माकं पातो 
दास्यति इति| स्र छात्रा यथासमयं मिजञान् 'निषन्धान् 
दपस्यापयन्तु । 

` ' वहः र्वैऽपि ' ते पारितोपिदन्ाप्तये परेण प्रयत्नेन स्वान् 
श्वा लेखान् म्पादितवन्तः। प्रायस्तेऽग्थयन् हरिरस्मासु-धष्टः) 

सएवारईति प्रथमं पारितोपिकम् । गणेशो द्वितीयः, दुतरीयस्तु 
गमेः, सोऽपि युरवैथं' सन्दरं च लिखति । परन्तु च्छं न 
ह्िखदीवि दोषः । हरस्ति हरिरेव, सतु इरति मनांपि एरी- 
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चक्षाणाम् । न तस्य समानः ककायां वर्तते । तस्थ लेखाः सन्ति 
सम्मानाहौः । स हि परस्परं लप्स्यतेऽ्वश्यम् । 

रमेशः दुषभकृतिरसीत् । स ककायां हरेस्तथामूतं सम्मानं 
न सेहे । स शुक्रवासरे हरेः गृहं गतया तम्चे-अहो ! परियम्ि ! 
हरे ! भवान् कायां श्रेष्ठ, इति काह मयते स्थकीयं लेखं 
दशंयितु' समागतोऽस्मि 1 पश्यतु षया, दशंषत॒ च दोषन्! 
संशोधयत च तानिति । सोऽपि साधुस्माबो यथाशक्ति सरेशस्य 
लेखे दोषान् दशेयित्वा मोनमतिष्ट् । तदा रमेशः सादुनयं 
ग्राह-मित्र ! देष्ि तब लेलपुस्तकम् । येनाहं चच्निखि्ार् लेखार् 
परिखा, तव शज्लीमधीत्य, सुगहीरो मवेयम्। हरिः सारन्येन 
खक्ीयं लेखधुस्तकं रमेशायाददात् । सोऽपि तद् गहीत्वा त्वरितैः 
पदैः गृहमगच्यत् । तत्र स सं तत् पुस्तकं सावधानतया परिता 
जञघुना हस्तेन भकारस्य स्थाने मकारे, सकारस्थाने चारम्, 
य॒त्र तत्र विसर्भमनुस्वारं च लोपयित्वा सर्ं॑क्ेखं दपयामात्तः 
निवर्तयामास च सायं हरये तस्य लेखपुस्तकम् । 

व्यतीतानि सप्नाहदिनामि। शनिषारः समायातः । स्ये छत्राः 

स्वस्वनिबन्धान् अष्यापरस्प पुरस्तादुपस्थापयापादुः । परी- 
चितानि च तानि उत्तरपुस्तकानि परीचैः यधाप्तमयम् । 

चन्द्रया्रे पाठशालायां महती परिपद् उपात् । श्रीमान् 
अरधानायपकरः समापतेः स्थानं विमृपयाच्कार । सेखपरीचायां 
हरिः प्रथमः श्राषठीत् । चिन्त तस्य लेखे बरहु्र मात्रासुखार- 
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पिसर्युपदोपाः आसम्, इति स प्रथमं पुरस्कारं नाहंरीरि 

कदाप्यापकः परिपदं भावयामास । रमेशः प्रमं पुरस्कारं लेमे । 

सपे चत्-“माग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुपपू इति 
कथयन्तो रमेशस्य अरशंसां चक्रिरे । सर्वे ते प्र्ना भान् । 

किन्तु रमेशस्य शले वरिपादच्चायामपरयन् सुबुद्धयः 1 जानन्तोऽपि 
म् केऽपि तस्य दोपादुद्धोटयामासुः । 

भन्ये : हरिः कायां काष्ठपिटकमेकमानयामास । तस्मिन् 

सेनी मह्ीपात्रः शीशिका पादनि वहूनि रस्कारदेयानि 

असति आसन् । स तस्य पिटकस्य उगु रमेशाय । 

सघन्यवादं परस्कृतम् इति लिखित्वा वस्म प्रायच्छत् । भनेन 

इरिरसाधौ श्रपि साधुतां दशेपामास । 

समेभोऽविशषयं ललजे । स हदि परं दुःखमलुरभूव । 

सोऽभू पूरनत्रो हरिं त्वा प्रच्चैरुवे-"मिवर ! कमस्य माभ, 

अपराद्ध" मया तव) महार्मानोऽुगृहन्त
ि भजमानान् सिपूलपि,। 

हरिस्तं चचमे । स परमानन्दमन्वमवत् । तघ्तौ मिनन अभवताम् । 

सन्जनाः क्षमाशीलाः परोपकारिणथ भवन्तीति कवयो वदन्ति! 

उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः! 

स्पङ्कारिषए यः सापुः ष साधुः सद्धिरुत्यते ॥ 
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प भवल्युपहयपाय .; 
शाप्तीत् वर्धसानपुरे, श्रीमहो नाम यमी । वस्य पीनो 

नाम शिष्योऽतिूर्खोऽमवद् । गृ्रिष्यौ च ठौ ग्रासा, वर्ह 
उषजे म्यवसताम् युः वाठरोगेण वकरदेदोऽभवद् । एकदा शिष्यो 
भित्ति नगरमगच्छत् । स॒ तत्र कस्यचित् ध्रधारस्य चत्वर" 
मपर्यत् । स तत्र काष्ट्य वेशस्य च बहूनि रुचिराणि पीटदीनिः 
वस्तूनि वन्तं चत्रधोरमपरयत् । तत्रं ब स - घूमधारसुतेना तिव 
धंशं ते्ाभ्यङ्गपूवं वद्ितापेन तापयित्वा सरततीक्रियमाशं ददश । 
तं तथा दरवन्त पच्य स मूर्तः. घत्रधारं फच्छ-(भीः किमिदं 
क्रियमाणमस्ति ?! ` इति । तेनोक्कम्-वक्रवंशस्य सरलतम । ततः. 
सोऽचिन्तयत्-खहो १ वातन्याधिना पीडितस्य वक्रशरीरयष्टः 
मम.गुरो; इदमेपरौपधं. मवेत् । वक्रस्य सरलीकरणे साधीयानयं 
प्रकारः 1 ततः स वजम् मटं गत्वा युरोस्तैलाम्यद्गमकरोत् । 
तक्ष तीव्र णाग्निनाऽतापयत् । तापदूनः स वराको गुरः उच्चै 
आक्रोशत् । तदाऽऽकर्द्र' भ्र त्वा बहवो ग्रामजनाः समागच्छन् । 
तै त्रं तथादरबन्तं वारयन्ति स्म, अकथयन् च-थरे मृखे ¡ एनं 

सीत्रवापेन वापयित्वा मारयसि फं वृद्धं स्वयुरुप् १ एवं पूनां 
ज्लोकोनां वचनानि भ्र त्वा सोऽवादीत्-मबन्तो मूर्खाः, ये षात- 
वक्रस्यापि चिररित्सितं न जानन्ति । श्रहमनेन विधिना यक्रस्य 
स्वगुसेः सरलां बुर्वाणोऽस्मि । 

तती बहुभिः प्रकारैः बोधितं तं मूर्खशिप्यं जनास्तस्माद् 
व्यापारात् निवत्तया्क्रिरे ! लोकास्तप्रपनहसख्चुश्च- 

मूर्ख वरिनोपदेशेन यो ऋररयेषु प्रवते ! 
स भनेद्युपहास्ताय यमिनो मूर्खरिष्यवत् ॥ 
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विद्या न विनाष्ययनम् 
> 

अत् परा वाराणस्यां तपोदततो नाम विप्रः । तस्य 
पषति शशव तं पाठशालामगमयत् । स॒ चश्लोऽलसशायत् । 
घ द्यानां पटने मनो न दत्तान् | तस्य विद्या नाभवत् । 
मूष तं जने। यनन्दन् | 

 गच््रु कतिपयेषु पर्ेषु स॒ यौवनमवाप्नोत् । युवानं 
एन्द्रं सुले जातमपि व्रियाविहीनं तं॑स्तोका नापूजयन् । 
मूर्खोऽपि इति सर्वे मगरनिवापिनः तं पर्मबदन् । 

ततो लक्जितः स॒ एकदा प्रौ यृदयत् निरसरत् । स 
भागीरथीतीरमगन्छत् । तत्र स मद्वां प्रविश्य प्राणाम् 
व्यक्तुम॑च्छत् । स सोपानपृ्ञौ स्थिरा चणमशोचीत् । श्राण- 
पररत्पागः न वरम् इति च स निरचिनोत् # 

प्राततः स॒ नौकया गङ्गा्त्तीयं परस्मिन् तरे स्थितं 
रामनगरमशिशत्र्। पत्र स मन्दिरिस्याङ्गणे स्थितं कश्चित् 
संन्यासिनं प्राणमत्, शचकथयच स्वस्य परिचयम् । संन्यापी 
च प्र तपोमिरधिया भवन्ति इति तष्टपादिगाद् { तस्योपदेथां 
भूखा सत पुनः भागीरथीतीरमयाक्तीत्। स विचाप्राप्तपे वप- 
स्तप्तुमतिषटत् । प्रथमं स कन्दान् रलानि यक्सा बहुतिथं 
तपोऽतपत् । उतः स पानीयं पीत्वा वपः अकरोद् । पुनध त 
केव्ेन वायुना जीवमानः तपांसि सतपद् ! 

हत्थं च किनं तपः समाचरन्तं तं वीत्य नारदौ देकपिप 

मघयानघुपेत्य न्यवेदयत्- 
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हे देवदेव ! किद् द्विजवरः गङ्गातटे कठिनं तपः दुर्ाणो 
यतते । घ तपता तव पदं वितु कामयते । नारदस्य वचः 
भुला बज्पाणिः द्विजरूपघरो गङ्गाठटुपागच्छत् । स उग्र 
तपति स्थितं तं दिलं नियारथितुक्छपः उपायमचिन्तयत् । 

ततः शक्र्तं दशन. रङ्गायाः वालुकाः उद्धृत्य उदुध्त्य 
सवेगं वहति जन्ते शरचधिपत् । स वारं वारं बालुकाः समादाय 
सवेगे गङ्गाप्रवाह अपातयत् एवं द्वतः शक्रस्य पटिकापुगभं 
व्यतीतप्र्। तपोदत्तः तपसि स्थितः तं तथाञ््वन्तं सकौतुकमप्यत्। 
सु तस्य दर्यं निर्थरुमिव मत्वा युक्कभौनः सविस्मयं. सेव्य 
द्विजहूपधरं देधाधिपमप्च्छत्-“हो ! ̀  द्विजराज !. किमिदं 
करीपि निरर्थकम् १ दविजाहृतिः शक्रो न क्रिमप्यवद्त् । ठतः 
सनिर्मन्धं तेन पष्टः श्लोकानां तारणाय शङ्कायाः सेत" बध्नामि" 
इत्यवादीत् । ततो विस्य तपोद्तोऽत्रधीत्-रे मूर्खं ! फथमाभिः 
गङ्गायाः योधहार्याभिः बालुकाभिः सेतुः मदु ̀  शक्यः, निरर्थकं 
स्वं करोषि भ्रमम् । 

इति श्रूत्वा द्विजरूपधरः शक्रस्तं तपोदत्तमकय- 
त~द वपर्विन, { यदि वालुकाभिः सेतुः बद्.मशक्यः, 
तहि धिना पठनं विना भूतं च प्रि्यापिद्धिरपि न सुशक्पा 
इति जानीहि । कथं समिदानीम्तम्मवे सम्भवं फामयसे 
सरोभिः १ इदं तेऽ््यतेदनमर् । एवं यदि मवेत् तिन 
दोऽपि स्वाघ्यायश्रमं कुर्यात् । 

इयं शफामिपणिच्छा व्योम्नि घा चितरदस्पना। 
छ्नक्तते जिपिन्याप्तो यड् वियाऽध्ययनं धिना ॥ 



19. ॥ बालङ्ृषाप्य कन्दुकम् 

५ एदा सन्प्याङाे माग॒ यशोदा स्वस्य त्म 
भालं लोलियन्ती रमयाम्बभूब । तदा चन्द्रमाः परमया 
भवा दरतरी दिशं विमुपयां चार । बातत: ्रीृन्णः मातुः 

थक् भ्तीयं अज्ञे रन्त॒" भरारेभे । नादिर पिषटनती मावा 
ममां पत्रम् ्परयत् । 

“तद् वालः भकम्णः कन्दुकम् श चतु"्लं गगने भ्राजमानं 
चन्रेमतं ददश । स॒ तं क्रीडनकं मन्यमानः इव दस्ती प्रसारय 
्रीतु चकमे । स चन्द्रमसा क्रीडमकेन करां कत् रेच्वत् । 
स रोदितु प्रारेभे । 

माता यशोदा सुतम् शद्ध निधाय प्रोवाच-षर { 
बात्तङृष्ण॒ ! तत् क्रीडनकं नास्ति, स चन्द्रमाः असि । स बहुदूरे 
गने रकाशते , न वयं तं ग्रदीतु" शक्खुमः ! थं ते शोमनानि 
करीडनशानि भामेष्ये, इति । ततः माता यशोदा बहूनि ऋीडनङ्रानि 
श्रानिनाय । परन्तु पालङृप्णः-' न मद्यमिमानि ऋीडनद्चनि 
रोचन्ते इत्युकत्वा प्रस्याचख्यौ, प्रारेभे च पुनः उच्चैः स्वरेण 
रोदिहम् 1 न सा ते सन्णोष्ु' एषा । 

शिकर्तन्पवि मृढा श्याषीत् बराङ़ी मात्रा { न स्रा सुतस्य 
, दोषाय कमपि उवाय विवेद । बालक्टष्णस्य सेदनं भू त्वा वहथः 
सोपयभूट्यः समागर्च्् । सर्वा पि वा बालद्ष्णस्य रञ्जनाय 
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भेविरे, न कापि सेकलोषांयां वर्मं । वदां एका इद्धा मोपमाता 
श्मागत्य वमपे~‹ शह बालकृष्णं पोष्टु' जानामि ' इल्युक्लासा 
चालस्य श्र्ष्णस्य हस्तयोः दर्पणं ् रहयामास, आह च~ पश्य 
घरपर ¡ भ्यं बालचन्द्रः तव, हस्ते वर्तते, इदानीम् अनेन रमसं ' 
इति । तदा भीबालङृप्णः द¶णं हस्ताभ्यां गृहीत्वा तत्र परति 
मिभ्ितेन चन्द्रेण रेमे । चतस्ता गायन्ति स-- 

ह ष्ण ! नारायण } पसुदेव ¡ 
गोविन्द ¡ वेदकर्ठ ! शृडन्द ! विष्णो 1 

ह पूर्णकाम ¡ अभिरामं ¡ नन्त ¡ खेल 
दिग्धेन तेन विधुना सुरकन्दुकेन ॥ 

~ प्राचकरी खरः 
॥ ` केस 

पुरा वायणस्यां सहस्नगुप्तो नाम वश्यः श्रासीद् । वस्य 
गहे गर्दमः पृपमध पालितो चेमवेाम् । पशु री वैश्यस्य तस्य 
“मारान् श्वहताम् । एकस्मिय् दिने स वैश्यः. गदमे तूलम्? 
वपम क्तवणश्य गोणीं च मिधाय दृ" प्रातिष्ठत् । मागे फाचिद् 

, मिरिणदी समागच्छत् । ठम्यां गाधं अक्तमयत् । ताचतुर 
उचोयचेने मर्गेणं गच्छतां तेणं मदान् प्रयासः यजायत । 
भरिण धन्वः शपः जलेऽपतद् । जलस्य धास्या लयणमद्रवत् । 
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केन द्रष्य मारः ्युनोऽमवेद् । स उत्थाय लघुभिः दैः 
-सुखेनागच्छत् 1 

इति वीचय खरोऽपि भारं लधूकतत सतते स्म । सोऽप्या- 
समानं अलेऽपातयत् । तद् वीचय वैरयः क्र द्ोऽजायत । स ददेन 
दण्डेन खरमताडयद् । तलस्य भारशापि जलं धृत्वा प्रां युतां 
गच्छि स्म । खरः परमेणापि कष्टेन तं बोद्ध नापारयत् । 
बेरयस्त वारं वारमताडयत् । ततो मृदः स गदंमः स्य दुबु दधि 
निनदन् परं पथात्तापमङ्रोत् । यत उच्यते-- 

प्रतुकारं यो मूढः इर्ते द्ष्ट्वा परोदयम् । 
स भवत्युपहाप्ताय भारवादी खरो' यथा 

£, 

- पुनभ प्कि 
>< 

पुश दण्डके बने तपोधनो नाम सनिः श्रा्ठीत् । स एकदा 
:काङस्य छात् पवितां मूषिकम् ्रप्यद् । दयाजुः स तापः 
हारे पानीयं च द्या ताम् यपाक्तयत्। तवः सतां काकादिम्पः 
यातुकेम्यः जन्हुम्यः अरचत् । अन्यदा शाप्रमे स्वैरं समन्तीं 
तां भूपिस्ं च््टूवा विडाली दन्तम् श्नन्यवाचत् 1 ततः स चपि 
:तपशधरमवेय तां मूपिका्मापि वरिष्ठां परिडालतीप्् श्रोत् । 
व्डिल्लो वां कदाचित् सारमेयः ₹न्त॒म् चन्वथाचत् | तता 



रल बालनोतिकयाः 

कपालः म सापुः िडालीं तां पीनां दृष्टां सारमेयीम् यकरोत्। 

सारमेयौ त॒ सा बनचरेस्यः व्याघ्म्यः मयम् श्न्वभ्। 
सिद्धः स पुः तामपि पुनः व्याधीमकरोत् । व्याध्री ठस 
जातिन्ातेन दोपेण तमेव नि ्यापाय भ्यितुभू रेच्छद् । धिः 
अपि तस्याः श्मिप्रयं ज्ञाता अक् द्धः "एव * चवं पनम् 
मव ' इति ठाम शपत् । चणाद् एष अयङ्करा सा व्यार 
एुनम्'पिङो भूता जातेः स्वभविन भिलम् श्वित् । अव 
उच्पते-- £ । 

यः सभावो हि यस्यास्ति स मियं दूरतिकरमः। 
व्याघ्री स्भावदोपेस पुनम्'पिक्तां गता ॥ 

रामायणी कथा 

गिरी 

्मापरीद् . पुरा" श्रयोध्यायां महाराजो दशरथः । तस्य 
-दीशन्या सकेयी शमित्रा चेति तिघ्तो `भार्या श्वासन् । ' ताभ्यः 
स्य चत्वारः पुत्राः अभवन् । दौशन्याया$ राभः, कैकेय्याः 
› मरतः, लरमण-शन्.ष्नौ च सुमित्रायाः सुतौ चास्तम् । 
‡ ते राजक्कमाराः गुरोः वरिष्ठाद् सर्वाणि शा्राणि अपठन् , 
। विदवामित्रात् च शतवियाम् । कृतविदयास्ते सशीलाः विनीताः 
‡हञोकभियाधासन् ¡ चै मातापित्रोः भक्षाः गुरुणामाज्ञाकराः 



तृतोयो मागः २१६ 
क 

प्रवायाः स्नेहमाजनाश्व अमवन् ¦ तेपु रामः परमः पितः 

रहः पपरी । 

ˆ एकदा" रामलद्मणौ विश्छामित्रण सद तस्याभ्रम्ः 

मगच्छवापर 1 स निमिः सादं यजञमकतेत् । त्र राजकभारौ तौ 

यागस्य परिषातान् चान् अहताम्, अरकं च ऋषीन् । 

सस्ती निमिः साधं जनकपुरमगन्डताम् । त्त्र जनङष्य 

भरामन्ायाः सीतायाः स्वयंवरोऽपवत् । समस्तत्र शिवस्य 

पिनां भेक्ला सीतां पर्यणयत् । अन्येषामपि तत्य भरदा 

तत्रैष विबादाः श्रमबन् । ततो महाराजः दशरथो रामाय राज्य 

दातैन्त् । समेऽपि ददा राज्यामिपेकस्य संभाराः कन्दति 

शरापन् । एतस्मिनन्तरे मन्थरा नाम दासी केयम् › " रामे 

मूपतौ उव सुतो दासो मदिष्यति न तदा त्वा कोऽपि राज 

मातरं कथयिष्यति ' इ्ुपाजपत् । ङकेयी च यृपयुपजप्य मरताय 

रौन्यं रामाय बनवाषं च दातु हटम$रोत् । 

राजा रामाय बनवाषमददाद् । पितुः आदेशेन रामः सीता 

च बनमगचछताम् । लदमणोऽपि तौ अन्वगच्छत् । वने
 राचसानां 

राज्ञा रावणः सीतामहर्त् । रामोऽपि पालिने दत्वा सुग्रीवेण 

सह मैत्ीमकसेत् । स वस्प साहाम्येन महस्या वानणणां सेनया ` 

रावणस्य राजधानीं लां समाक्रमत् । ततो राम्राबणौ घोरम् 

शरयुध्यतोम् 1 जनाः ‹ रामरावरणयोषुदधं रामराणयोरिव ? इत्य- 

थपन् 1 रामः सवे रोचसङलमहन् । रायणस्याचुजो
 वरिमीपणस्तं 

युद्धाद् प्रागेव राप शरणमगनच्च् । घ ठं लह्धापतिं शृत्वा 



॥ ३९ (र 

सीवामादाय सपरिक्रोऽयोध्यां प्रत्यगच्छद् । ठत्र॒शाननाएने 
शरास्वाय चिरं भनामशासत् । स लोकाराधने तत्परः आसीद् । 
तस्य राजये लकाः समद्वः सुरताः सुखिनराघन् । रामवन्र 
लोकमर्यादामरचत् । तं जनाः मर्यादा-पुरपो्तममाहुः ।. 

वन्दामहे महेलानचरडक्रोदएडखण्डनम् । 
जानकीहृदयानन्दचन्दनं रघुनन्दनम् ॥ 

पापाय परपीडनम् . 
: «< ह 

पुरा कोऽपि सृपतिरासीत् । नगराद् पहि ` तस्य॒ उदान- 
मासीत् । उद्यानस्य समीपे एव कृपाणस्य कस्यापि सस्वपूर्ं 
तेत्रमासीत् । उद्याने धिविधा खमा चापतन् । ते इक्ेपु इृत- 
कलायाः सुखेनावसम् । कृषाणः सवं दिनं म्रहता श्रमेण केवर 
कार्यमकरोत् । यदा यदा ष्टि तप्य सस्यानि परिपाक्मवाप्लुषन् 
तदा तदैव ते उवानवासिनः विहंगाः सव॑मन्नं लादन्ति स्म! 

इत्थं च खगै; श्यायासिठः स कृपण उपोयमचिन्तयत् । 
स तेषां काङ-कीरकपोतादीनां बन्धनाय तत्र जालमतमनोत् । 

दैवाद् कश्चिद् चिन्लः कपोतमदुधावन् वत्र जाले पतेत् । 
ततः स-तसमाज् जालाद् त्मानं मोक्तु" महता वलेन प्रयलन- 
मरोः परन्तु -स्वेऽपि रस्य उपायः त्रिफला सच् । स पारे 
यदधः पाच वच् पापानामिदं फलमिठि धचिन्वयुद्.1 -- 



तृतीयो मागः! ३९१ 

नाद्र ए केकर्वणध्रसकृः कषाणस्तं चिन्लं तन षे 
प्तिमपर्यत् 1 स॒ आगत्य ते चिन्लमगृहणात्, भवच्च उद्यतः 
जुगिक्यातं हन्तम् । 

प्राणपरीप्पुः चिल्लः सकरुणं तं प्रार्थयत् । मोः चेत्रपते ! 
परणदानं देहि महाप । दफ्स्ल मपि, न मया त्व कोऽपि 
अपराधः गृतः । अरं कपोतमतुगच्छन् अस्मिन् जालेऽपतम् । 
नाहं कदापि तय कतर जायमानं धान्यं खाद।मि 1 श्न्ये खगा 
ततादाः सन्ति । घ्रहमस्ि मा्तमोजी । काकाः कीतः "पोता 
मे भोजनम् | छश्च मामू । नाहे कदापि एनस्तव कत्र ध्वेदयामि 
दति शपथं व्रवीमि । 

कृपः ग्राह-मद्रषख ! यथा स्वया न मम किमपि 
अपराद्धम्, तथैव शरैः वायततैः पारावतैखापि न ते किमप्य- 
पृराद्म्, तामं खादसि निरपराधान्+ इति निरपराधमपि अं 
स्वां हम्मि ” इति पदम् स जुर्छिया तस्य शिरोऽच्छिनत् । 
त्रौ बने कृतोरनः कथित्तारषः सर्वमिदं समीय, " पापाय 
परपीडनम् ' इति उष्ैवाहूरववीत्- 

सरएादशपूणणेषु व्यासस्य वचनदयम् । 
परोषकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥ 

मातृमक्ताः यनापुत्राः 
-््- 

किमधिद् बने फाचित् छागी भचात्सीत् । सा प्रतत्य 
गहरे गेहम् धकारात् । सा शावश्ान् सुपु । सा निस्यं चिति 



पैर भालनीतिकथाः 

घनं जाम । एकस्मिन् दिने बनं गच्छन्ती षा पोतान् आदिदेश 
“रे वषाः} दवाप्मरगज्तन पिधायान्तगषं 'षिषठित । शरदं साय 
मागमिप्यामि । तदैव समाहूता पाद्व द्वारम् । ममासुपस्थिगी 
यदि एशिद् अपरिचितः सम्।गनच्छेत्, न तस्य कथनेन गृहमपा- 
ृतदयारं छरुत । कदाधित् शिघदं धूर्तः दलं इर्यादिति हेतोः । 

ततरो नातिदूरे मान्तस्य लतायां करविद् वृकः आमानं 
निगूहमानोऽमवत् । स सर्वमजायाः सपुत्र म्य उपदेशमभ्रणोत्। 
ततो गतायां चाजायां स श्रः कन्द्रादारमुपसुरयय छृत्रिमेण 
स्वरेण छागीपोठान् आद्णंयाञ्वकार ~प पुत्रकाः ! उद्धाटयत 
द्वारम् ` इत्यवादीच । अजाया; शिशवः चतुरा भासम् । ते पनः 
रचाचषठखेन मदिश्चरन्तं वृकं ददथुः, ्नजग्धुरच वृकस्य कयट- 
रूपम् । ततस्ते तं दरकमवादिषुः, अपेहि रे घातुक ¡ कपटेन 
स्वमजेव शब्दायसे, परन्तु आकारेण तु साक्तात् कालकरालतः 
व्यापाद्य म्फ वृकः एव । न वयं जातु दारध॒द्याटयिप्यापः । 
पलायस्व स्वमितो घनम्, अन्यथा ठे शतं नास्ति । . 

श्त्थं च ये पालकाः अजाया; शावक्राः. इव॒ मातापित्रोः 
गुेश्च कथनपरुपालयन्ति, वे चिरं जीवन्तो , लोके मद्राणि 
परयन्ति । अत्र दं सुमापिवम्-- 

भातापित्रोशुरूणां वा दिशं पालयन्ति ये । 
दुःख्ठचीरयं ते पाला जीवन्ति पुषपूर्वसम् ॥ 



भत १ षो ते भरफाशषिव शरपने केन्र फा अद्वितीय 
संस्कृतमासिक्पत्र 

संसृत फो सरल, सुलम, सर्वग्रह थनाने के लिए 

बालसंस्कृतम् 
--मापके मारदीयत्व फा पष्ट माण होगा । 

-भारम्मिश् संसछव द्वात्रौ फी फटिनाषयो को दूर करेगा । 

~-श्रापको हठात् संस्छतानुरागी धनाष्गा । 

--समी मारतीय मापाश्मो को जोढने वाली कड़ी होगा । 

--मारतीय संसृति शौर सभ्यता को सामने रखेग। 

श्राप व्यत्रहार तानी वृद्धि मे सहायक 
दोगाः 

--श्रापको संस्कृते की सरलता चनौर भद्रता 
फा परिवयदेगा। 

पान ही ग्राहके पनिए ! ारपिकशुल्कं पांच हपण ! 

भादि स्यानम्-- 

पालमंस्छतं फाया्यः 
श्या रो, पाटकोापर, वम्पर-७ 

शक्ती वाखा 

८०, फोटला रोद, नई दिन्ती-१ 



अस्माक प्रकाशनानि 

। ह छ्ागरा सेड, घाटकोपर, वम्बई-७७ 
॥ 

: दिल्ली चष ८०, कोटला रोड, नई दिन्ती-१ 
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बालनीतिकथा 
~= 

चतुर्थो भागः 
[1 

विकत्यना श्रगालौ 

कदाचित् सिंही शरृगाली च यने भ्नमन्त्यौ मिरिते। 
साप्रसङ्गन ताम्याम् "पपु का लातिर्बहुमरसवा' इति 
पस्ृपन्यस्म् । एतस्मिन्नन्तरे जम्बुकी सिंहीमम्रावयद्-- 
श्ष्ठतिविषये फाऽन्या पशुजातिः शक्सोति श्रगाल्याः पोडशी- 
मपि कलां ्षटुम् ' । पुनः साह--्रतिबत्सरं यद्यपि नाधिक- 
वारं' पयाप्येक्वारं त॒ चयं प्र्ूमहे एव॒ । परन्तु कायन 
चन्याः पनातयः ईदटश्योऽपि सन्ति, या लित्प जीविते 
सदेव प्रसुवते, तदाप्येक्मेवापएत्यम् । एतेनापि च ताः 
प्रायो नापिका्तरमय्य प्राः परिगणयन्ति व्यर्थमपिंए्यः। 

इत्थं श्रगालीदचनं निशम्य रिदी ममस्यचिन्तयद्-- 
“रहौ { चुरा जम्बुकीयं मुपलच्य सोपालम्भं तरीव" 
इति । सतः सा तामाह--* ये ! जानामि, पयं ब्ुम्तवा 
इति वस्तुगत्या सत्यम् ¡ विन्त वेत्सि त्म्, कीद्णा नाम 
शावक युष्माकम् १ मतु श्रगाला एव न सन्ति ते  सास्मेयानां 
सञादयः १ - 
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वयं तु सदेव. जनयामः । परं पश्यसि † सिंहाः सन्वि 
अ्यतयो नः। ते खलु पशूं पतयः सन्ति! षयं च रिहा 
मातरः स्मः | इति सिंहस्य नाममातरेरीव भीता जम्बुकी 
पृलाय्य विल्षमविशत् । इत्थं च मूर्खां यदू विह प्रमां 
न जानन्ति ताबदाप्मानं स्तुयन्ति, विक्ञातमरभावास्तु ते लजन्ते 
स्वयम् । हदमत्र कवयो भपन्ते-- 

श्रातमनस्तद्गताधदस्तावद् भूयः ग्रसंसते ] 
तालस्य तलं यावन्न स गच्छति पामरः ॥ 

मू; श्रगालः 

एकस्मिन् अरण्ये कथित् मधुरप्रियः शगालः निषसति । 
सश्मात्मानं बुद्धिमन्तं मन्यते । तस्य मित्राणि तं दत्तं वदन्ति । 
स.नित्यमिद्ध्नं गत्वा इचु खादति । एकस्मिन् दिने स 
प्रातरेव केत्रं गच्छति । याप्रत् स सेमे पदं निदधति तावदेष स॒ 
मधुकरीणां चपालं परयति । स मधृलिकानां च्रं न परिचि- 
जोति। रतः कण्टकितं पनसस्य फलमिव इच्ुकाणएडस्य तस्य 
पर्यन्ते लम्बमानं तद् ङ्क्तोः फलम् ' इति मन्यते । 

ध .चपा्लं॒चष्टूवा सोऽतिप्रसन्नो भवति, कथयति च. 
दो ! मेऽ्दघलं देवम् । लोकेषु सरलम्, इषोः फं मया, 
लब्ध) भचिन्त्यरुपनतमिदम्, ग्रसदविद्र खल मरी-. - 
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स्याबाप्तेः । श्रय शमं भविष्यति । चतिसुन्दरं फलमिदम्, न 
वाने किंभूत मवेत् एतस्य माधुर्यम् । 

इति विचार्य स पलं ग्रहीतुः यावच् चपालमू उपसर्पति 
तवदव मधुक्रीभिः दष्टः स पश्चात् पादयोः परतति। पध 
पएीडाभिभूः स कथंचिद् उत्याय प्राणान् आदाय पलायते । 

मधुमरतिकाः तस्य पश्चाद् धादन्ते ! शतः प्रं नात्र अागमि- 
प्यामि, इति स शापानां शतं करोति, स देवात् प्रारत्रायं 
प्राथयति-- हा देव { राहि माम्, हा देव ! र्त मामू इति । 

इथं च सुदूरं पलायमानं श्रगालं बीच्य मिका निर 
न्ते! शरूगालस्य वियततिः टलति। स धृतस्य तले विषति । 
“हौ ! लन्धाः प्राणाः इति स उच्छूवरसति । 

तथ स मनसि तर्गयते-दं नित्यं पत्रं गच्यामि 
न कदापि किमपि परते, च तु अयरनीयं थटितम्, दतः 
भ्यं पिपपेः पर्वतः श्मापतितः। चिन्नु इषोः एलं यादितु 
कोमनया इयं परिपद् श्यायाति । नाहं पुनः फलमिदं सादिति 
कामये । 

दिनानि प्रयान्ति। स॒प्ताहाः निःसरन्ति । मासाः श्नि 
गच्छन्ति। मश्रूगालमिग्रस्य देदादू दंशाषाताः नर्यन्ति 
शोधश्च रिसलीयते । स पुनः चेत्रस्य मध्यात् प्रचरति, पश्यति 
च चषालम्, “इम् इ्तोः पलम् इति मन्यमानः । नु फते 
दत्र फटा; सन्ति । तै दंशबन्तः सन्ति । ते एव दशन्ति । प्रयरम 
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तान् दृरीढर्याम्, पुनश खादेयं फलम् । न तदा.कागि बाधा 
भवेद् इति च यास्ोचयति । । . 

शदो ¡ श्लुकाणडस्य माधुर्यम् । तस्य फलं तु किंभूतं 
सपुरं भवेद्, इति स वारं वारं स्मरति। तस्य एखे मथु 
पानीयमायाति। स छत्रफस्य समीपं गच्छति ।. स दूरादेव 
यटिकया छत्रं स्परराति । सदसा मधुकरीणां संघः तमाक्रमति । 
क द्धाभिः ताभिः संदृटः स श्रृतकल्प्ः संजायते । 
देहः शोथमासाय कन्दुकः इव षतु लः संजायते ! स 
भवति । 

बहुभिः मतैः स पुनः स्वस्थो मवति। न कदापि म 
नस्य सेनस्य समीपतः प्रयाति । से तस्मातु क्ेवादू विभेति। 
मस कदापि द्जयुफलस्य दशंनमपि कामयते। स पुनः श्रद्धः 
संजायते । पुत्रेषु पौत्रेषु च वर्तमानः सः--योऽसंसतुतं चिन्त- 
यति, तस्य महत्यः त्रिपदः समायान्ति इति च उपदिशति । 
मर पदधा पठति प्यमिदम्-- 

मः संस्तुत्तं॑परित्यज्याऽसंस्तुतेषु प्रवर्तते । 
भृगालस्येष विपदः तस्य सन्ति षदे पदे ॥ 



खतुर्थो मागः ४: 

खलः फेरः 

कस्मिरिचिद अरएये कोऽपि केः अवसत् । स एकदा 
यने भ्रमन् पेस्मिरिचद् दूपे पतद् रप ्रभूतं वलं नासीत्, 
थापि शीतार्तः स शृतकन्योऽभव्रद् । शूषाद निःनु' स 
पर प्रयत्नमकरोत् । स पुनः पुनः उच्यैः उदपतत्, स वारं 
बारम् ॥ तथापि स इूपाद् वहिः निःसततु नापारयत् । 
ततः स 'मरिप्यामि " इति पुनः पुनः मनसि अचिन्तयत् । 
नस्तत्र कमपि रक्तकं नापि चौपायं समते स्म। स जीवनानु 
निराशोऽमवद् । 

अस्मिन्नन्तरे कषिद् पिपाषुः छागः तत्र शपे जं पातु 
समागच्छत् । इये तस्मिच् सोपानानि नासन् । स पस्य 
पेऽतिषटव् । स कृपेऽपर्यत् । तत्र स फेरु वीच्य साव्य- 
मेवादीद्-- क्रि भो मित्र] वर्तति ते ऊशलम् १ शियन्मानं 
यते तत्र जलम् { इति भचा फेरुरकथयद्-- न भेतव्यं 
भित्र ¡ केर्लं जायुदध्नं र्तते अलम् । प्रं शीतलं खच्छं 
मधुरं च । धदमव्र खैरमवगाहनसुखमनुमवामि । लवमपि 
पिपासुरिव लक्त्यसे । फं नागत्य मया सह शीलस्य अल- 
स्थावेगादनं पानं च कृत्या सुखस्य भमागमाग् मवति १ 
अगच्छः, स्वागतं ते करोमि, स्जनोऽसि त्वम्, मित्रं च। 
स्यस्पोऽपि ते समागमः भरम मुखाय भविष्यति । सख्यं सर्वा ` 
सा्टपदीनपुध्यते 1 



ई, € _____ _ _ बलनीतिकवाः ___ ______- 

इत्थं च मधुरणखस्य पायाणहृद्यस्य तस्य फेरोः चनानि 
शुखा छागः कपेऽवाकरद्:। सत्वरं. स फेः स्य पृष्ठम 
कूपाद् घहिभू त्था सस्मितं छागस्य धन्यवाद व्याहृत्य लघुभिः 
पदः वनमविशत् । 

एवं चेद स्वाथबुद्धयो दुर्जनाः सरलष्टदयान् सजजनान् 
वश्वमन्ति । श्रत एव ते दूरादेव वर्जनीया; सन्ति । इदमत्र 
युज्यते वच्तुम्- 

यथा परोपकारेण नित्यं जागर्ति सनः । 
तथा परापकारेषु जागर्ति सततं खलः ॥ 

स्वाधीन्यं परमं घुखम् 

. श्ासीदू गान्धारेषु बेदेदो नाम फधित् पोतवणिक् । स 
विदेशेषु चाणिज्यमकरोद् । स भारताद् बहूनि वस्तूनि कील्वा 
सुदूरं पारे सष्टद्रमनयद् । तत्र च तानि विक्रीय स विपु 
घनमायद् 1 

छदायिद् स भारतात् शुकमेक्रं॒कीत्वा स्वदेशमनयत् । 
ष त॑ सौव्रयं प्रञजरे पदष्याऽ्पा्तयत् | स तं विरिपानि 
फलानि, स्वादूनि द्रिदततानि वारयत् 1 सर्वोऽपि प्रिजन। 
ठं प्रम्णाऽपरपत् 1 तथापि फीरः स नित्यं म्लान्सीऽमपत् । 
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, शकः स व्यापारिणमष्च्छद्-- ‹ स्वामिन् ! द्वि प्राप्रति 
-भव्रता मम संदेशो मे सजातीयेस्यः 

व्यापारी--नूनं प्रापितः । तत्र वर्तं शरुत्वा कथित् तव सम्बन्धी. 
मृच्ितो भूत्वा भूम यतत । स पृश्चतभगच्छद् । 

हत्थं च धेदेहस्य वचः श्रुत्वा स शकः नेते निमील्य 
शोकेन विपणणबदनोऽनायत । ततो मूर्छा" गतः सः प्रा 
जिरेऽपतव् । तदा वणिक पलितस्य श॒कस्य रत्या घणः 
मशोचीत् । ततः स ठं मतं मत्वा पञ्मराद् बहिः दूरमपातयत् । 

पञ्नरान्युक्तः शुकः सत्वगणुटीय समीपस्थस्य चस्य 
शाखामव्रिशत् । प्रम विस्मितो वणिक्-- किमिदं मोः। 
ति तं पर्तिएं पर्ययोचद् । ततः स कीरः प्त्यवादीद्-- 
हे स्वामिन् ¡ पराधीनेन न जीवितव्यम्, यदि च स्वाघीन्पं 
फामयसे तहिं गृतयरपञ्जरे पत, अनः त्वां मृतं मत्या पञ्जर 
धन्धाद् बदिः पेप्स्यति, तदा त्वं स्वतन्द्रौ भविप्यति 1" 
इति तस्य एधस्य मम सम्बन्धिनः मदर्थे सकेतः यागरीद् । 
शृदानीमहं स्वाथीनोऽस्मि युक्त्वा म शुकः याकारप्रदपतप्। 
कती गगनादयं घ्वनिरमवद्-- 

पटं मिन्यात परं मिन्याद् क्याद् प्यंतरोहणम् । 
येन केन प्रफारेण म्यतन््रः पुरुषो भवेत् ॥ 
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न 

इतो अस्तत भरः 

एकदा खगाः मृगाश्च राजानं चे सभामहडवन् । "राज्ञो 
भाव कं गुणाः, तस्याभावे च फँ दोषाः ' इत्यस्मिन् षिपये तैः 

सवः स्वे स्वे विचारा उपस्थापिताः आसन् । ततो व्याघः 
सिंहोऽस्मामु बलवत्तरो वीरश्च अनतः घ पशलामस्माकं गजा 
भवितुमर्हति” इत्यवादीत् ! अन्येऽपि पशवः सैः सैः समर्थनै- 
स्तमलुपूमुदिरे । 

पशना प्रस्तायोऽयं खभेभ्यो न रुरुचे । ते कमपि विहङ्गमे 
राजानं कतु चफमिरे । तदा फथिद् तित्तिरः उपस्थाय सिंहस्य 
राजपदेऽवस्थानं विरृख्ये । स॒ आद--भयतु नाम सिंहः पपु 
बलवत्तरो वीरो वा, पल्तु स भूमौ एव शयं कतुं प्रषु, न स 
गगने चत्वा किमपि कलु समर्थः । आकाशात्तु पामरोऽपि 
प्रती तस्य शिरसि चज्युप्रदारं कृखा तमवज्ञातु' शक्तो भवति । 
न सोऽस्माकं शना भवितुमहः । अस्माकं तु स एव योग्यः यः 
पृथिव्यामाकागेऽपि च समानं शीयं दशयित्वा सर्वथाऽस्मानू 
श्रनुशासने रक्ेत् ! सवे पपिणस्तस्य कथनं समर्थयाश्चकररे 1 

ततः इुलिङ्गः उत्थायावादीद---' रयेनोऽस्मायं राजा 
भविततमहति । स॒ शङुन्तेपु चलिष्टः, उडडीनकलापिशारदशच । 
स गगने भूमौ चापि सः खरैः नखैः हिंसेः पशुभिः योद्धु 
अ्रभयति * 1 सर्पे विहंगाः कुलिङ्गस्य प्रस्तावं प्रभाशंसिरे । 
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पशवोऽरिमन् प्रस्तावे, सन्त. नामवन् । ततः तेषं 
खगानां स्रमाणं च मिथो मतमेदाः सष्ुदभयन् । 

श्र्मिन्नन्तरे जतूका एव तत्र ताटशा जन्तवोऽमवच् ये 
स्वेषां सगव शग वा निश्येतमशक्ता घरापतन् ! तेऽचिन्तयस्-- 
*अहो कन्तु वयं खगाः, प्रगा येति १ खगा हव वयं गगने 
चरामः, मृगाणां मातरः इव चास्माफं मातरोऽपि वत्सान धाप-. 

यन्तीति उभयोः नः साम्यम् | ' 
श्रथ खगम्रगाणां रणः प्रारेमे 1 रणे प्रथमं प्युभिः मह् 

शौय दितम् । ते खगान् गृहीता मिर्दयं प्रनह्,: ] ्नेकफे 
श्राताः, बहनो मृताः, भन्ये च युद्धस्यलं विहाय पलायिताय । 

अतुकरास्त पशं पं विजयिनं वीचय, तेपां सेनापतिं हं 
सधपैत्य प्रोचुः-- श्रो यपि ययं से चरामः, तथापि न धयं 
खगानां सजातीयाः, यतोऽस्माफै वत्साः पशनां वत्सा ध्व 
धयन्ति स्तनम्” इति । विजयिनः परापरः दम्र्ादिनस्तान् 
जवकामपि स्वजातीयेषु समाहरन् ! पराजिनाः पचिणो मदतीं 
सभामदु्नम् । मयुरः समापतिरासीवद्” शक मन्त्री । तवर केकी 

सभापतिषदादूये- टो ! सम्मावितानामस्माकं जीपितानामभेव 
यः पराभवः, सतु मरणदेपि दुःसहः] ' स्रम्मायनस्प नारीर्ति 

मरसादविरित्यते ' इति भगगदृफ्तः। कि एलच्यम् , पय गन्तव्यम् , 
कथं ध॒ जीपितन्यमस्मामिः ?* इति शत्यं समापनः पि्तपितं 
श्रत्वा, प्रतयु्प्मतिः शुदयप्रमादः दपदप्रयन्पमो ररम 
तुष्टेन परोपाच--* शते ! जीपति यगयेष्टे ष्टे कथमप्मां 
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ओआतिः शोचेत् १ देवदेवस्य विष्णोः बाहनं स इदानीं शरलोके 
त्रिराजते ¦ अस्माभिः स्यः भगवान् विष्णुः प्रार्थनीयः। स 
मैनतयमस्माङ्गं सेनापतिं विधाय नूतं नः साहाय्यं कारयिष्यति । 

ततः से प््तिणः समेत्य च् लोके गता विप्णुपरपतस्थिर-- 
, सशंखचक्र' सक्िरीरकुणडलं 

सपीतवस्र' सरसीरहेकणएम् । 
सहारखकस्यलकोस्तुमभियं 

नमामि षिष्णु' शिरसा चतुयुःजम् ॥ 

इत्थं च प्राथितः करुणाव्ररुणालयो भगवान् विष्णुस्तेषा- 
मागमनप्रयोजनै पर्यष्येत्। ते च सं स्वकीयं पराम 
विनिवेध .मगत्रन्तं शरणं ययुः 1 तदा नारायणस्तेपां शरणा- 
गतार्ना. साहाय्यं, कतु गरुत्मन्तं प्रेषितवान् । सोऽपि सत्वर- 
मेव भूमौ समागतस्य खगानां सैन्यसचिवोऽमवत् । 

्रारव्यं पुनयुम् । खगाः सवरिम्भेण शुयुधिरे । ते 
आकाामार्गेण पशन प्रजह्.: ! श्येनः प्रोडडीनं विषाय 
पश्वाननस्य॒नेत्रमस्फोटयत् । निघ्नः करीनदरमन्धमकरोद् 1 
कराक्ये दरिणिमतोदीद्] गृध्रो व्याघ्रमवधीत्र्। ततो गरुडः 
एकैनैवासफालनेन सर्वानपि पश चुडूडापयामास । बहवः पशवो 
हताः । केचिन्छवाः, अन्ये च भीताः सन्तः रणभूरमिःविदाय 
ददरः । विजयः पचिणां पतते श्रापीत् । अरृफस्तेपां परिजयं 
दीक्य तारुपेत्योदुः- चहो ! वं युष्म सनावीयाः १" 
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यद्यप्यस्माकं मातरः पेशला मातर इव स्तनं ` पाययन्ति, तथाऽपि 
वयं यूयमिव गगनचराःस्मः परन्तु परतिणः -तेपां ययनेषु 
विश्वासं न बबन्धुः ।\यतस्ते पूवं पश॒भिमिलितान् तान् जाननितं 
स्म । श्मचिराद् युद्धं खमा विजयिनो बभूवुः। रणो विराम । 
ततो वैनतेयः खगानां सगां च सन्धि कारयामास । सद- 
सम्मत्या च सिंहः पशूनां गरुड प्रि राजानौ प्रवभूवतः । 
सवे सरगाः मृगाश्च परं प्रविहाय मित्रमावमनुप्रापुः । ते महान्त- 
शरुत्सवमङुर्न् ।. तत्र शत्यं वादनं गानं दासाः पित्ताषाश्यासन् । 
्रास्ती्त्र भोजनगोष्टी । जच्काः तस्यां सम्मिलिहु' समागच्यन् । 
तै च तव्रोमार्ां पर्ताम्यां विख्छताः यातम् । न केऽपि तान 
स्वजातीयान् मन्यन्ते स्म] ततः पर्चात्तपन्तो सभितारच 
त्रापि तमोमये देर ध्याप्मानं संगोपाग्यापःरिणसः तिष्टन्ति 
दिवा घसं न दशथन्तः । हन्त ! मृदास्ते पापस्य पग्दिराय 
ष्यपि तेपरचरन्तीति मन्यामह । फवयर्च कथयान्त-- 

पापाः पाश्चणिडनो पूर्वाये चम्त्रिषु मापिनः। 
- श्यो श्रणस्ततो श्र्टास्ते समन्ते दुरापम् ॥ 

चोरः साधुतां प्राः 

श्मासीत् प्रा पागनरम्यां गदापरमद्ध माम व्िाते। 

मं धार्मः मगद्द्रगवामीत् | नम्य पृषे एव पाटमाना 
शामीद् । षपरदा्या पिपा यप्येहु" शम्य परे ममागस्धतर । 
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स्र सर्यानिपि समागतान् रिष्यान् महता श्रमेण प्रमया प्रीत्या 

चापाटयत् । सभमधा श्रासन् तस्य शिष्याः । धनिनोऽघनाः 

सुधियः कधियद्च । स सर्वानपि तान् समानभावेन श्रपरयत् । 

सऽपि छत्राः तरय भक्गा पनभवन् , गुरुरेवातत्पराथ् 1 धनवन्तो 

धन द्या गुरुसेवामढर्वन्, श्रयनाय शारीरिकधमेण तस्य 

सेामर््यन् । 

गदाधरः महान् मक्ः रासीत् । अध्यापनानन्तरं स मगबतः 

भजनं सेवनं पूं चाकरोद् । तस्य गदे भगवतः लपुमन्दिर 

मासीद् तत्र मालृप्एस्य मूरिरमवद् । तस्य मारया अपि सदैव 

सूरावतः सेवायां सहायिका संलग्ना चाभवत् । रिष्याः 

मङ्रान्येऽपि सोका भगवतः सेवायां गदाधरमडृस्य सहायका 

अमन । चयो धनाढथा घनराशीन् उपामयन् । तदा स 

भगवती बृहन्मन्दिरं ब्िशालं मरनं चाकारयत्। भगवतः छषया 

स घन्योऽमपरत् । मडृस्ठु साधुभावः प्रमो दयालुः धनाठथः 

सपि कामपि विक्रियां नागच्छव् । स सदव विचाधिन 

दद्धरिणाम्, रूणानामन्धानाम्, प॑गूनाम् अन्येषां च तथा 

विधानां दुधिंधानां सदायतामकरोत् । 

एकदा रत्रौ कश्चित् चौरः तस्य भवनमविशद् । स 

घनस्य पोली बद्ध्वा नेतुमैच्छत् । परन्त॒ पोली बृहती 

भासती चामबत् । ख ता स्कन्धेन उदक्त नापारयत्+ शिरसि 

शचः चापि न समथीऽभवद् । 
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एतप्मिनन्तरे मक्गमरवरो गदाथरो लघुशङ्कां कतुः शयनाद् 
उदतिष्ठद् । स तस्य चौरस्य कं दां पीद्य दयाद्रचितो- 
ऽभवत् › कथय मधुरया वाचा--' हे भित्र ! ब्रह ते इत्था 
पयामि भारमिमम् ! मा भैः, नय सुखेनेमम् 1 जानामि तव 
धनस्य परमावरयकता वर्तते श्वि । 

चौरः गृहस्वामिनं दष्ट्वा पलायितुमैच्छत् । परन्तु महस्य 
आश्वासनेः स फथंचित् घीतभयोऽभवत्। साधुस्भायो भट्महाशयः 
तां पोलिका तस्य शिरसि धारयिता--“ क्षम्यतां मित्र ! कटम् ! 
अस्मिन् निशीथे त्मत्रागत्य परिभ्रान्तोऽसीति 1" 

. चौरः लजितोऽजायत । स तां पोटलीं नेतु' नेच्छद् । 
मद्ृपादानामाग्रहेण स॒ कथंचित् तामादाय खग्रहयुपागच्छत् । 
तस्य हृदयं परिवतिंतमासीत् । स प्रातरेव तां पोटलीं पुनः 
समादाय गदाघरस्य गृहं समागच्छद् । ् रपतचच भदरमदाुमावस्य 
चरणयोः । तस्य " ेत्राम्यामश्रुधाराऽवदव् । तस्य चित्त". शुद- 
मभवद् । ततः परं स साधुचस््रोऽभवत् । स श्रमेण जीयनद्ि 
निखहव् । सर भगवतो भक्रोऽभवत् । साधूनां सङ्ग नाप्ताधवोऽपि 
साधवः ंनायन्ते, इति निदशंनमिदप् । इदमत्र युज्यते बक्तम््-- 

महाजनस्य संसर्मः स्य नोचततिकास्कः । 
गदाधरस्य सन्नो न चौरः साधुलमागमद् ॥ 
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दष्करो लोशपस्तिषः 
~~~ 

रस्ति क्रिल मालवेषु श्रीरामपुरं नाम ग्रामः ! ततर द्टङम्भो 
माम इलाः प्रतिवसति स्म । तस्य रासभी पुशावकमददात् । 
चष्युगलेन स रासमशिशुः यौबनमवाप्नोत् । स ददः पीनो वोदा 
चाभव् । परन्तु दुग॑तः लालः तं विक्रेतुमेच्छत् । एकस्मिन् 
दिनि सकष गर्दभमादाय पुत्रेण सह विपणिं प्रातिष्ठत् । इमां 
सुकृमारं सुतं युवानं रासभं च पुरस्कृत्य यावत् स॒ इलाली 
नातिद्रमगच्छत्, तावदेव तं किन् मासुपोऽपश्यत्। सोऽवदत्-- 
अह्यो { निषु द्विर्यं ङुम्भकारः । यो मध्या इदानीं प्रचण्डे 
तपति भास्करे सन्तपनपृलो मार्गे पादचारी अजति, गदभ च 
स्यकोयमनारोपिततभारं नयति । अत एव प्रोच्यमानः शुम्भ- 
कारो गदभ नारोहति' इति लोकवादः प्रवर्तते इति मन्ये । 

इदमाकएवं इुलालः पत्रं गर्दभस्य शूषे समावेशयद् ! ततो 
मातिदृरे एव खरस्य धृष्टमारूढ' पुत्रं पितरं चालुपानद्धर्या पदाभ्यां 

प्रयान्तमय्लोकय फथिद् म्द्रवेषो माटुपः--चरे ! शलावयो ! 
भृशं मृखोऽपि तम्, यस्य इद्धः पिता दण्ं भृरीतरा पद्ध 

याति, स लं युता युरमाख्य सगः चरसि । विंचारमूढोऽनि 
खलु । यया कतिकासस्य भादास््यमिदप् । न स्मतं माता- 
पितरी गुख्न॒ चा पूजयन्वि पुत्राः । अपन्थानं प्रपायिनः 
सन्तीदानीन्तना न्यागद्ारििः सन्ततयः, इत्यवादीद् } 
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एतच्छ त्वा स गृद्धः पुत्रं खरपृष्ठाद् उत्तार्य खयमारूटोऽ- 
भृषत् । ततो गच्छन्तस्तेऽपरं कंचन श्रां प्रप्ठुवस् । तत्र जनाः 

मारं सुतं पथां चलन्तं पितरं च खर्ठस्थितं वीचय हसन्तः 
प्रावोचन्-“ अहो निष्करुणोऽयं लालः, यस्य सुकृमारः सुतः 
सन्तपतवालुके पथि पद्धर्था, चलति स्वयं स गर्दभयानेन याति । 
+मन्दरुदधयो आयन्ते जरंटाः ” इति नासत्यं कथयन्ति लोकाः । 

इथं च प्रजल्पततां भिनेरुचीनां जनानां वचनेन तज्जित 
द्धः पुत्रमपि गर्दभस्य पष्ट समावेशयत् । ततो रासभस्य 
्रषठमारूढौ द्वावपि तावन्यं कंचित् गरामं प्रापतुः । तत्र तथावर्थो 
तावचलोक्य कथिन् नापित्तः--्रिं भोः प्रजापते } तवायं 
स्वफीयो गर्दभः, अथवा शरन्यस्य कस्यापि १ इति स्थविर- 
मष्च्छत् । स॒ह सपरिस्मयोऽवदव्--शरे ! थत्रापि पर्तत 
सन्देहः. १ भया पालित्तायाः रासभ्याः एष श्रतिः । श्रयं मया 
पोपितः श्रासशवात्, कथमन्यदीयो भवितुमर्हति * इति । 

इदमाकरएयं स नापितः धुनराद--घरे ! ईत्थं -यदि चेत्+ 
तदि कथमेनं यराकं युगपदेव समाखदी युवां मारयितुमिच्छतम् १ 
श्रयमधुना युवयोः.भारेण मृतकल्पो सातः 1 तहिं फं न वहतं 
स्वन्धाम्यामेनं फंथिदुदररम् 1 एषोऽयं पञ्चत प्रयाति । शमेन 
ने महती हानिः, भराशियपे दोपः, लोके उपदा मप्िप्यति | 

इत्याकय द्वावपि ठी ॒गर्दमाद् वतीर्यं॑तस्य चरणान् 
एज्ज्वा बुध्वा, ग्रन्तरात्ते च वेशं वरिमिवेश्य, पै स्वन्पयोः 
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निषाय मागें समापतितायाः नयाः सेतोः उपरिष्टाद् गृहं प्रति- 
निवर्तमानो भवताम् । ठन तथा गर्दभं हन्तौ तौ मीय जनाः 
सतालं जहसुः । तेपां च कोलाहलेन भीतः गर्दभः मलात् पथात् 
पादं पातयन् किश्चत् शिथिलवन्धो नचामपतत्। तौ अपि चं 
सरस्य रतान तदयु तत्र पतितौ कथमपि लोकैः व्रातो शृहम- 
गच्छताम् । तदा पथा्तपन् लालः पद्यमिदमपारीव्-- 

सर्वथा स्वदितमाचरणीयं फं करिष्यति जनो बहुजन्पः । 
विद्यते न खलु कथिदुपायः सर्वलोकपरितोपकरो यः ॥ 

तिंदमूषयोमेत्री 
[यी 

कस्मिधिद् बने कोऽपि सिंहः सासीव् । स दिवा शुदायां 

शयानो मिद्राममजत्, रात्रौ च स बने भमन् बहन् वनेचरान् 
पशत श्रमारयत् । वनेषु चरन् यूदा स उच्चैः अगजद्, तदा 

स्वे पशवः पर्षिणश्च पिरावान् इवन्तः इतस्ततोऽधावैन । बन्याः 

पारएषः व्याघ्राः वराहाः भनल्लुकाः काः गवयः हरिणाः महिषाः 

जम्बुकाः म्टा यपि च तस्माद् मीता प्रासन स पशनां राजा 
भ्रमत् | 

एकदा ग्रीष्मे प्रचण्डे तपति भास्करे -स सिंदः कस्यचिन् 

मदाृचस्य शीतलां छायायां निद्राणोऽभवत ¡ शतस्य प्रते 
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मषकाणां व्िलानि आसन् । फथिन् मूषकः प्रिलान्निःसृत्य तिदस्य 
कोमलेए केरेषु लीलयाुरुखत् । तेन सिंहस्य निद्राभ॑गोऽभवद् ` 
भुद्धः सिः भीषणं ग्जनमकरोत् । मृपकः मयेन पलायितुमेचछद् । 
परन्तु साध्वसेन शूनपादः स पदमपि गन्तु' नाशवनोत्। श्गेरी- 
प्रपदेन तमग्रृह्ात् । स तं हनतुषु्यतोऽभवत् । 

„ तदा स मूषकः कस्पमानेन चामेण स्वरेण गगनं 
प्राथयत्--ईे सरगेनद्र ! भवान् जागलानां जीवानामस्माकं राजा । 
को न जानाति भवतः पराक्रमान् । स्वे वनचराः पूजयन्ति 
भवन्तम् । ग्रहमस्मि सुद्रो मूषकः कृतापराधश्च । स्मतां कृपया 
ममापराधम्) मा वधीः माम्, निधत्तां मयि दयाम् । 
ऊृपालवो मधन्ति महान्तः उदारचरिताथ-- 

पिकृतिं नेव गच्छन्ति चु्रदोपेणं साधवः। 
स्यवेटितं भहासपैः चन्दनं न विपायते ॥ 

यवा, अहमपि भवतः सहाय्यं जातु कतं शक्तो 
भविष्यामि ! इह दशानां पगिवर्तनात् , "एकटा नौषु, नाव 
आकटेषु' प्रयान्तीति जानन्त्येव तत्रभवन्तः । 

इत्थं च पश्वाननो मूपकध्य वचनं निशम्य कदायं मम 
साहाय्यं कलु यक्षो मविप्यतीति मन्दस्मितं विधाय 
तैमगुखत् । | 

सदेन सुकरो मूपकः, प्रपलाय्य वरिलमव्िशान् । मरगपतिथापि 
पुनः निर्बाधं मिद्रापुखमविशत् । । 

बहूनि दिनानि व्यतिकान्तानि पिस्पृतिपधमगच्धत् तयोः 
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सि्रतायाः कारणम् ! एकस्मिन प्रमाते आवेटिनः वनोद श~ 

मागच्छन् । ते सदस्य बन्धनाय जालमतन्वन् । सोऽपि चाना- 

नानः तस्मिन् जालेऽपतत् । स त्र बद्धोऽभव् । वलवचरोऽपि 

खगन्रस्तं नालं मेतु नापारयद् । क् दः स प्रोच्यैरक्रोशत्। 

तदा वरिलस्थो मृषकस्तस्याक्रोशं श्रुत्वा बरिरागच्छत् । 

स पाशनिवद्ध' मुगराजमप्रयत् । स॒ ऋटितयेव तघुपेत्य प्रियं 

चचनमादीत्--मोः महाराज १ न भेतव्यं मनता । एषोऽस्मि 
भावत्को दासो जातमिदं चेततुपस्थितः। रहं हि पाशादस्माद् 

भवन्तं मोत्त्यामि । 

इत्युक्ता स मूषकः तीच्णतरैः स्वदन्तैः जालं छेत्तु भरारभत। 
सखवल्पैरव चेः स जालमरृन्तत् । सिंहो न्धानयक्ञोऽनायत । 
स तममिनन्दावादीव्-उन्दुरष् ! तवं मम दुःखे साहाग्यकरोऽपि। 

स्या मम प्राणा रदिताः । अच प्रभृति लयं मे कारणमिव्रमि । 

प्रियतमोऽसि मे त्वम् । हं तव कृतज्ञोऽस्मि । त्वा चष्ट्वाऽहमा- 

नन्दमज्ुमबामि । ततः सं सिंहः पद्यमिदमपारीत्- 

` मित्र प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं वेतसः 
यत्पात्रं सुखदुःखयोः सह मवेन्मत्रेए तदृदुलमम् ¦ 

ये चान्ये सुहृदः सथ्रद्धिसमये द्रव्याभिलापाङ्लाः 

ते सर्वत्र मिलन्ति त्वनिकपग्रावा तु तेषाँ विपत् )। 
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मनस्वी मृगनन्दनः 

आसीत् पुरा कोशलेषु रहाद्तो नाम सृपतिः ! स आलट- 
व्यसनी अजायत । स गरृगयार्थं॑शनां श्येनानां व्याधानां 

भिन्नानां श्वपचानां हयानां रथानां च महतीं ̀  सेनामकरोत् । 

नगरवासिनो अना यपि शृगयां प्रस्थितं तमनुगच्छन्ति स्म). 
स नित्यं बहूनां बन्यपशूलां पिणं मत्स्यानां च महान्तं 

संहारमकरोत् । - । 
श्ासीत् तदानीं नातिदूरे बाराणस्या सखरगदावं नाम 

महारण्यम् । यदिदानीं सारनाथः इति नाम्ना प्रसिद्ध तीम् । 
तस्मिन् बने कौचित् सुखिनी सृगदस्पती श्ास्ताम् 1, तयो 
नन्दनो नाम प्र्तिः। पशुरपि स स्वेपां प्रेषां च नन्दनः 
दयालुः धीरः बुद्धिमान् चाभवत् 1 

दरयाद्रचेताः स निरपराधिनां खगरगमत्स्यानां तेपां नित्यं 

सहारं वीचय धृणयार्द्् वितचित्तो व्याङ़ल्धौपायमचिन्तयत् । 

म॒ वन्यानां पशं पिणं म्रगाणां च समामाहूतवान् | 

त्त्र मिरितिः संदरपि तैः उृपस्यान्याय्ये स्वे स्ये विचारा 
उपायाथोपस्थापिताः । अन्तत गत्या ! घस्माकं मध्यान् 

नित्यमेकेन पशना खमेन च मांसार्थिमो राकः मृगव्यादेवोः 
म्बयभेयोपस्थाततव्यम् 1 चेन मवेपामस्माकमेकपदे विनाशो न 
सम्मवेत् ' इति तैः निर्यातम् । 
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तक ॒तेः स प्रस्तावो दृतषुखेन मृपाग्रं उपस्थापितः । 
शनापि तम् ‹उचितम्* इति स्वीकृत्य मृगयार्स॑हाराद् 
व्यस्मत् । 

` तवः प्रतिदिवसमेकः पश्यः विहग "नृपस्य मन्दिरं 
स्वयष्पातिषटताम् । तदा यन्ये च वन्याः परावः परतिण् 
भुद्ेनाजीवन् । 

वषटूनि दिनानि व्यतीतानि । एकदा नन्दनस्य वारः 
समायातः । स परमया प्रस्ता ग्रोदारयेण च राज्ञे श्रास- 
समर्पणमकरोद् । तस्य मनसितया नृपः प्रमावितोऽमवत् । स 
तं हन्तु न शक्नोति स्म। स खस्य लुपि शरसन्धानं कतु 
मे प्रामयत् । तदा स नन्दनः--हे राजन् | कस्मान् मां 
स्वरितं न हन्ति मवान् १ अनया मम देहसम्पर्या प्रेषा- 
युपक्रारो मेऽभीष्टः । अन्यथापि नेश्वरमिदं मे शरीरं नंच्यतेयेव । 
फृथमनेनाऽनित्येनान्येषां वति न संपादपित्वा नियं पण्यं 
नाञेयामि । पया शीघ्रमेव मां हता विपेहि पुएयस्य 
भाजनम् । 

ह्यं च पशोस्तस्य वचनमाकण्यं मालुपं हृदयं सदयं सलज्न- 
श्च भूत्वा परिवतितममयत् । तदा स रालात्रादीत्-- है सरगराज ! 
त्वं गद गच्छ | त्व वमात्माजसः त यणानि, नाह रत्या 

दन्तु" प्रयः । मयं ते प्रयच्दाम्पहम् । 

इति रक्षो वचः समाद्य मरगनन्दनः स प्रर्थपत्-- 
ह राजन् { यथा मवान् मद्यमभयं ददाति, तथैवान्येम्योऽपि मे 

चन्धुम्यो न दास्यति किम् ? 
न 
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रासा--वश्यमेव दास्यामि । 
गृगनन्दनः--तरिं देहि, इति यहं प्रार्थये 1 

ततः स राजा भेरीनादेन सर्वर षने सगानां गार्णा 
चामयदानस्य घोप्रणामकारयत् । से खगा भगा रातनी- 
ऽभयदानस्य पोषणं श्रुता प्रसन्नाः सन्तः सरगनन्दनस्य 
चैर्प्रशंसामङ्बन् । ततस्ते द॒खेनाऽजीवन् । हत्थं च मनस्विनो 
धीराः स्वयं जीवन्ति जीषयन्ति चान्याम् । कवयरचेत्थं 
नन्दनस्य प्रशंसामवु्बन्-- । 

सद् परिजनेन विलसति धीरो गहनानि तरति पुनरेकः.। ` 
चिपमेकेन निपीतं॑चिपुरनजिता सह पुरैरतम् ॥ 

दुजेनेन समं सष्य' न कुर्याद् 

यचि श्येनकुकडटौ भित्र ध्यास्ताम् । तौ रतयं मिलवः 
स्म, प्रियाणि जल्पतः स्म, दत्तः स्म्, श्राददराते स्म, मोजयते 
स्म च परस्परम् । 

एकदा स्येनः दुक्छुटमयादीद्-- हे मित्र ! तव जातिः तीष 
शअरह्ृतक्ञा, विनीता चास्ति। 

सुक्छृटः--यये ¡ थमेव फथयसि तम् १ केन भ्रफारेख 
इयमविनीताः श्रषटत्ञारचेति स्वया लदिताः। एष्या कययस् 

माम् 1 1 
रयेमः--मस्तु, फययामि, शुरु चम् । पालकाः मादुपाः 

ुप्माढं छते यवान्, गोधूमान्, वएदरजानि धान्यानि बहुविधानि 
८ 
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वीजानि च रन्ति, ओदनं रोका मःस्यानपि च भोक्त द्दति 
षमम्यम् ! ते समये समये जलमपि पाययन्ति युष्मान् , रच्म्ति 
च चिद्रशयेनयिालङ्क्डुरगोमायुभ्यः । ते निजावासेषु वसतिं 
ददति वः, दशंयन्ति च बहुधा युप्मासु स्नेदम् । 

गुप तु कुक्छटनातीयाः प्रत्युपकारं, स्वेदः मत्रा, स्ामषु 

भक्ति वापि नाम्नापि न जातु दशथय । च्रपि ठु बेरमाचरथः 
पलायनं वापि च तान् विहाय यथाऽभि्लापम् । नीचाः खलु 
युयम् 1 

उपकारोऽपि नीचानामपकाराय कल्पते । 
पयःपानं यजङ्गानां केवलं पिपवर्धनम् ॥ 

अस्माकं श्येनानां जातिस्तु कऋररेष्यपि पालकेषु जनेषु प्रीतिं 
प्रतीतिं नीति च'दशेयति । ते स्वाधीन्येन वने व्रिहरतोऽस्माम् 
पायोन वध्नन्ति । ततस्तेऽस्माके मेत्राणि पदूध्वा वहुतियं फलं 
लद्धयन्ति पिवर्जयन्ति च नो निद्रासुखम्। रिक्षणसमयेऽपि ते 
निरयं दण्डयन्ति नः । ततस्तेऽस्माकं नेववन्धनं मुश्चन्ति ददति 
च भोक्तुः शनेः शनैः स्वल्पां पललमात्राम् । ततस्तु ते लन्ध- 
प्रिचयेप्वप्यस्मासु विशवास्रमदुर्वाणाः रञ््वा पादयोः वदुध्या काके 
कपोते तित्तिर घा युवन्त नः । बुखकितपस्तु ययं यावद् समसेर 
गत्वा मोक्तु" प्र्तामदे, तावदेव स्वामी समागत्यास्माफ मीज्यम् 
अपाहरत । पालकानामस्माकमेष व्यवहारः चिरं प्रवर्तते 1 

ततथ सम्य रिचितानामस्माकं पादेभ्यः खामी रज्जु 
च्विननि, उड्डापयति चास्मान्. गमनेऽन्वासेयम् › स्वयं भूमी 
धावत्यशवदारः 1 तदापि युदूरमाकारो उत्पतन्तोऽपि भचत्येष 



६) घालनीतिक्याः 

स्वामिनं प्रति निवर्तसे स्वामिभक्रा वयम्| प्रनेन व्यवहारेण 
कीदशाः स्वामिभक्राः स्मः श्येना वयमिति सवेथा भ्त 
योग्योऽपि त्वम । 

इक्छरस्तु रयेनस्येदं बचः श्रुत्वा साट्दासं जहातत । रयनस्तु 
भोः} रकि मयात्र किमप्यसत्यमतुचितं वापि कथितम्, येन 
प्रोच्चैः अटृहासं करोपि चवम् १ 

ताम्नचूरस्तु--यस्मिय् िपये तं न किमपि जानासि, इति 
सामि, इत्यवदत् 1 । 

कस्तेऽभिप्रायः १ इति श्येनः प्रतयण़च्छत् । 

कृकवाङ्कः-- श्रयतां मोः ! ̀ यदा तु युष्माकं पालकः नित्यं 
युप्मास्नेकतमं भृदीत्वा स्थान्यां तेलेन पक्त्या शाफमिव भक्षयेद् 
तदा कि कुयु : युप्माकं सय्याः सजातीयाः ? किंते नापसरेयुः 
प्णरकाय विहाय स्वामिनम् १ 

श्येनः--यव्यमपसरेयुः, यिदाय ` ताच्शं पिंमधम् | 
कृतघ्नास्ते दुर्जनाः, ये पालितानपि स्वयं ध्नन्ति | प्िदर्तव्या 
श्व खलाः खलु युप्माभिः दूराद् । श्दमत्र युज्यते वक्त॒म्-- 

दुर्जनेन समं सख्यं प्रीतिं चेव न ारयेव् । 
उप्णो दहति चाद्वारः शीतः कृष्णायते फरम्॥ 
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नु पुष्टविपुष्टयोः 
किकः ू 

पुरा प्रशस्तपादौ नाम रपः पाथ्वालदैशं शास्ति स्म 
हुपदः तस्य फनिष्ठः पुत्र आपद् । स वुद्धिमान् सस्थः विनीतः 
धामवत् ! पिता तं प्रपिद्धेम्यः गुरुम्यः शाखाणि पाठ- 
यति स्म! तदानीं शनेः भारदानस्य धलुरेदाचा्येषु महती 
प्रसिष्धिरमबत् । तृपालः पुत्रमादाय छनेरा्रमपदं पएपाग- 
च्छत् । स सुनि प्रणिपत्य राजपुत्रस्याध्यापनाय प्राथयद् । युनि 
रपि प्रीतेः ृपतेः प्रार्थनां पूजयन् राजङमारप्य शिकताभारं 
बोढमम्युपागच्यत् ! 

` शनेः भारद्वाजस्य द्रोणौ नाम॒ शमनः आसीत् । 
भ्रमे सह् सतोः खादतोः पिवतोः टतो दरोणटरुपद्योः 
एगादा मेती अमत् । मेः तयोः समाना प्ीतिशसीत् । दौ 
शपि ती शास्त्रेषु अस््रषियासु च निपुरौ अजायत् । दपदः 
प्वगहमगच्छ् । स पितुः स्थाने राजाऽमनत् । द्रोणोऽपि स्रपितु! 
श्ाभ्मे ेलपतिरासीत् । 

. , ततः तपरो द्रोणाचार्यः शराधमे वसन् बहुवियं 
कलं निनाय । नन्तरं च . दशानां परिवतनात् धनस्य चये 
कलवाद् संजातपराभवः सोऽथङृच्छाणि अलुमवय्- 

व्याधितस्यार्थीनेस्य देशान्तरगतस्य च 1 
नरस्य शोकदग्बस्य गिव्रदर्शानमीपथम्, ॥ 
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इत्यचिन्तयत् । स राजानं पूर्वमित्रं रपद ष्टु" पाश्ालराजपानी- 
षागच्छत् › परयत मित्रं युवराजं द्रुपदम् । परन्तु दुपदस्त॒ न 
पूतनः चात्र: द्रुपद आसीत्, स तु राज्यलाभेन संजातगवे 
घनान्धो वरिलकण एवामवद् । तस्य तु-- 

भक्ते दवे पो जडे श्रीतिररुचिगु'रुलंघनम् । 
खे च कड्ता नित्यं धनिनां ज्यरिणामिव ॥ 

छन्नायत । स तु द्धस्य द्रोणाचार्यस्य परिचयमपि न मन्यते 
स्म । सादाय्यकरणस्य तु कथैव फासीत् । स॒ शाचार्यस्प 
गौरवमवगणयन् नकारस्य प्रकारान् प्रयुक्ते स्म । श्रनेन 
दरुपदस्य राज्ञः व्यवहारेण द्रोणाचार्यः तेन सद वैरमन्य्रध्नाद् । 

ततो द्रोणाचार्यः इन्द्रस्थमयासीद् । भीप्मपितामदस्तं 
पाणडवानां कौरवाणां च श््रव्ियायुरुमकरोत्। यदा ख 
पारडवाः शस््रपि्याः समाप्य गुरुदचिणां दातु" शुरम्-- "का 
दचिणा भवते देया ' इति ् रा्थेयामायुः, तदा सः ' ममावमा- 
निनं द्रपदं दृष्या श्रारीयताम्' शत्यादिषत् । प्रणवा गुरो- 

रात्रय दयदं वदष्ा तस्यग्रं उयस्थापया्लुः | तथापि पग्मः 
दयालुः द्रोणाचायंः तस्यारथराज्यमपटृस्य जीयन्तमेवायुशत् । 

ह्य च परगाजितम्य दरपदस्पायमानना दद्यमस्रत् । 
सं द्रोषस्य प्रतिषिमायै उपायान् करोत् । पतः मः-- “शवरः 

परामयवरो मे धुरो भूयाद्" शति फामनया पुत्रिं माम यस. 

मकरोत् । देव्रमादादू यताग्नेः पुमारो प्ष्टयु.म्नः पमार 
द्रौपदी न ध्जपिवाम् । + 
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:; - ततो गच्छति काले डमी द्रौपदी युवतिः वभूव 1 राजा 

ता पारढडयेभ्यो ददौ । इुमारो धष म्नोऽपि सर्वास विधया 
श्लासु च लन्धेपुल्यः यौवनं प्राप । स सर्वानपि पितः 

गषृन् बरिजित्य पाश्वालराजस्य परां प्रतिष्ठा स्थापयाश्चकार। 

ततः इते महाभारतीय युद्ध धर् स्नः यशा द्रोएाचाय॑स्य 
वधमफरोद् । तदप्रानेन कथायोभेन पृषविषृयोः भत्र न 

कल्याणाय भवतीति प्रोक्तम् । 

ययोरेव समं॒वरित्तं ययोरेव सम कुलम् 1 
तयोः यैत्री विवाद न तु पुष्टविषु्टयोः ॥ 

कुरलः काशः 
>< 

किद् काकः श्रासीत् । स पिपासुः अमवत् । जलार्थी स 

इतस्ततः शम्राम्यव् । स त्रापि जलं न लमते स्म । पिपासया 

पामदण्ठः स एकम् उद्यानम् विशव । तवर स॒ जलेन पृं 

कुम्भम् श्रपरयत् ! स तस्य उपरि उपाविपात् । स पानीयं पातुम् 

रेच्यद् । रन्त॒ षट स्वन्पं जलम् प्भवत् । स पटस्य तते 

स्थितम् उदकम् लब्धुः न श्यशव्नोत् ! स निखशः श्यमवत् ] 

थापि स चैयं नागश् । स प्रयत्नम् करोत् । स परं पचिवर्वतु 

शरयतते स्म ! पटः गुरः श्रासीव ! स महान् श्रासीत् । फाकः 
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तस्य परिवर्तने न प्राभवत् । स एकां युक्तिम् अचिन्तयत् । स 
तस्मिम् घटे लघूनि प्रस्तरखण्डानि प्राचिषत् । प्रस्तराणां पेण 
असं धटस्य कण्टे समागच्छत् । ततः स फाकः जलमपिबद् 
स स्वथोऽमवत् । अहो ! रकतिताः प्राणा इति स अकथयत् । ` 

हं च चतुरः स काकः स्वस्य कौशलेन श्यात्मनः प्राणान् 
र्त् । दतराः ! युष्माभिरपि सदैव प्रयतनपैः फोशतेन धैय, 
धरणीयम्, बुद्धया प्रवर्तितन्यम् , शक्त्या सोटव्यमू , पराक्रमेण च 
परक्रिमणीयप् । इत्थं निस्संशयं सफ़ल्तमनोरथाः भविप्यथ युयम् । 
उद्मपराणामेव दैवं साहाय्यं करोति । यथोच्यते-- 

उद्यमः साहसं पयं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः । 
पडते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सद्ायकृत् ॥ 

शालेयघुमापितानि 
हव पुस्तक मेँ ५४०० चुने हुए सुमापित शलोक ह । यद संग्द 
माष्यमिकशालेय धा फे लिए प्रकारित किया गयादै। 
भूस्य ६२ नण पसे। 4 
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\ मेदः कार्विनाशाय 
5 ~+ 

पुरा धारायां किद् विद्वान् ब्राह्मण श्रासीद् 1 स 
कदाचिद् घारेथरस्य समां गतः, ° कविरस्मि, दृषालं द्रष्टु 
फामये इति द्वारपालं न्यवेदयत् । द्यारपालोऽन्तः प्रविश्य 
द्विजस्यागमनं राजानमश्चयद् । अनुमतप्रवेशः सोऽपि ्रारिषो 
प्याहृत्य थापने उपाविशद् । राना तं पूनयिला--"गमनं 
भमएयते " इतीमं समस्यां पूरयितु" प्रा्ययत् । सोऽपि च 
पणं चिन्तेयिता- 

स्वस्ति भ्रीमोजराजाय जगद वाय भूय । 
यद्यशःपुणडरीकान्तमगनं भ्रमरायते ॥ 

शत्यपाटीव् । राजा तु परमः प्रीतः तस्मै स्म्यकाणां सदस- 
मेकं सवत्सं येलुुगलं चायच्छर् । ततः स गिप्रः स्प्यकाणां 
पोटलीं धेनू च ते गृहीत्वा स्वगं श्रा्छव् । मार्गे कथिद् 
चीरः सस्य धनपोद्लीं घेन् चापश्यद् । स॒ पिप्रस्य घनं येन् 
च चोरयतु मतिमक्रोद् । स तं विप्मन्यस्त्। ततो 
नातिदूरं प्रयातान् हन् फथिद् पुुपितो राचसो न्यभा- 
त्यत्» रेच तं युवानं पीने माध्यं खादितम् । सोऽपि 
तानन्यगच्छत् । गोपृलिपेलायां व्राघ्णः स्वगरहमरियात् 4 
सन्दान्धफारे प्रदोपसमये चौरः गच्तसथापि पिपरस्य गृहमवि- 
शमाम् । नीरः गोष्ठस्य फोपेऽतिष्ठत्, रावसोऽपरि पुनस्तमेव 
फोरपपागस्यव् । प्राप्यो पनं वरिका न्पदधाद्। पेन् 
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घ दुर्वा पायसं कत्तु मार्यामबादीत्। ततस्तौ दम्पती भोजनं ता 
भोजराजस्य ्ौदायपिप्यिकीं यहुविरधा चर्वामङर्ाताम् ्रगच्छर्त 
च दशवादनसमये शयनागारम् । प्रसु्तयोः तयोधोरः-+ कस्त्वम्” 
इति रादसमण़च्छत् । सोऽपि च “राकसोऽदं ्ाह्मणं खादितमा- 
गतोऽस्मि” इत्यगदत् । चौरोऽपि च स्यपरिचयम् श्रागमन- 
प्रयोजनं च रासं तमकथयद् । स तं राक्समवादीत्- 

मोः रास ! परय, अहमत्र प्थममागतोऽस्मि, तदहं स्वकायं 
सत्तः प्राक् साधयितुमर्हामि । यावदहं विप्रस्य धनं पेन् च हरामि, 
तावत्चमतरैव फोणे तृष्णीं तिष्ठ । त्वया प्राग् गृहीतोऽयं बामण 
प्रबुद्धो मम फार्येऽवश्यं करिष्यति विघ्नम्, श्रतो मौनाय इर 
श्रपादम् । इदं चौरस्य वचः श्रुता कुद्धो राकस आ्ह-- 

भवं हराम्यदं पूवं परपर नोचेद् श्रथ मम । 
भवेद् गोखुरणब्देन प्रबुद्धे ऽस्मिन् परिथिमः ॥ 

शत्यवादीत् । 
एवं चै तयोः फार्यतिदधौ मतभेदः समजायत । वतः फल- 

हायमानी तो मिथः प्राहरताम् । तं च प्रहारश्द् निशम्य त्राहन- 
शोभ्युध्यत । स एृपाणं गृदीत्मा तं रासं चीरं चापि दन्तुमन्व- 
धावत् । भीतौ च ती दापि प्रपलाय्य प्राणान्. रचताम् । 

हस्यं च मिथो मतमेदाञ् सनानां कार्याणि न सिद्धयन्वि । 
दमदरोच्यते च्पुत्- 

नलं परस्पर मेदो पिबादः कलदोऽपि षा। 
दर्यसिद विनाशरायामद्रायामुङताय च ॥ 
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पापस्य हेतुतः 
~> 

श्रासीत् कस्िश्िद् अधिष्ठाने हरिदत्तो नाम त्राणः । 
भ्रमेण कृषिं करोति स्म} तथाऽपि सदैव तस्य कालतो 

निप्फलोऽगच्छत् । अधैकस्मिन दिवसे स परिधरमेणा्ः 
धमण प्रतप्तश्च स्य्ते्रमध्ये कणं बृत्तच्छायायामस्वपत् । 

सुप्तोत्थितः स॒ उत्स्य मृते वल्मीकोपरि प्रसास्तियं भीषणं 
धृजद्ग' दृष्ट्वाऽचिन्तयप््-- ‹ नूलमेषपा सेत्रदेवता मया क्दा- 
षिदपि न पूजिता, तेनेदं मे कृपिकमं॒ विफलं भवति । 
तदहमस्याः पूलामच करिष्यामि ।' इत्यवधार्य स शृं गता 
सीरमानयत् । ततस्तद् एकस्मिन् शरावे नििप्य चल्मीफ- 
स्यान्तिफं गत्वाऽव्रादीद्-- "मोः ! चेचरपाल ¡ मयैतावन्तं 
कालं न ञ॒तम्, यमत्र निवससि, तेन तव पूजा न ठता, 

सत्व्मस्व साम्प्रतम् | एवषक्त्ा स दुग्धं निवेद्य पुष्पाणि 
पे वन्मीकपूखे परिकीर्य गृदाभिषटं प्रायात् । 

प्मन्यस्मिन् प्रभाते यावद् श्ागत्य पश्यति, तावद् दीनासेर्द 
शरावे दृष्टयाम् । एवं च स प्रतिदिनमेकाकी समागत्य सर्पाय 
ससम चीरं ददाति, गृष्धाति चेक दीनारम् । 

छधेदतमिन् दिवसे चन्मीके लीरानयनाय पूरं नियुज्य 
स ब्राहणो ्रामान्तरमगच्दत् । पुपरोऽपि चीरं तत्र नीला 
संस्थाप्य च, पुनः गृहं प्रत्यागच्छत् । यन्यस्मिन् विमि सत्प 
भरत्या दीनार दय्टूवा गृहीत्वा चायिन्तयत्-- "नूनं सीपर्श- 
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दीमारपूोऽयं बन्मीकः, पदेन जङ्ग हत्वा सरवमेकषारं किं न 
ग्रहीष्यामि ' इति तस्य हद्व लोभः .उदभवत् | 

त्तोभेन बुद्धिश्चलति लोभो अनयते षाम् । 
तृषार्तो दुःखमाप्नोति परत्रेह च मानवः ॥ 

ततोऽन्यद् : लुब्धेन तेन ब्राहमणकृमारेण दुग्धदानसमये 
स सर्पः लगुडेन शिरसि ताडितः । स॒ च दैववशाद् श्रशुकर- 
जीवितो रोपा्तं बाक्षणमारं ठीत्रविपैः दशनैः . तथाऽदशत् 
यथा स सद्यः पश्चत्ममगच्छत् । । 

श्य पुनरपि स वराक्षणः प्रत्यूषे कीरं गृहीता बल्मीकयुपेत् 
तारस्वरेण सर्षमस्तोत्। तदा सपों बल्मीकान्तलीन एव ब्राहमणं 
्रत्युवाच--हे बाण ¡ त्वं लोभाविष्टः पूत्रशोकमप्रि बिदाय 
छत्नागतः; । लुन्धो जनः कस्यापि मित्रं न भवतीति मन्ये-- 

लोमः सदा पिचिन्त्यो लुब्धेभ्यः सर्वतो भयं द् । 
कार्यकार्यविचारो लोमविमूदस्य नास्त्येव ॥ 
तदितःपरं तब मम च प्रीति; नोचिता। सुवणंदीनारलुव्धेत् 

त्व पुपरेणाहं ताडितः, मया च स्र दष्टः ¡ कथं मया तस्व लगुड- 
रहते पिस्मर्चव्यः १ त्रयापि च कथं पुत्रयोकटुःखं विस्मयम्? 
इत्युक्या स पटुमूनयं दीरकमणिमेकं तसम ब्ाघ्णाय दल्या--शुन- 
स्वया नात्रागन्तय्य् ' इत्युपदिश्य च प्रिदरमविशत्। नाघ्सोऽपि 
मि गृहीता ु तरयुदध निन्दन् स्वगृदमगय्छद् पटच शोफमिमम्- 

सोमः प्रतिष्ठा पापस्य प्र्रतितेमि एव च । 
द ्लोधादिजनको ल्लोमः पापस्य फारणम् ॥ 



गत १९ वर्पो से प्रफाशित श्रपने के काश्रद्धितीय 
संस्छृतभापिकपत्र 

संसत फो सरल, सल, सर्वग्रह बनने के लिए 

बालसंस्कृतम् 
प्रापे मारतीयत्व का पुष प्रमाण होगा । 

~-प्रारम्मिक संस्छन छात्रो की फठिना्यो कने दृर करेगा । 

--श्मापको हठात् संस्छृतामुरामी बनाण्गा । 

--ममी मारतीय मापाश्चो फो जोडने वाली कदी होगा । 
--मारतीय संस्कृति श्रौर सभ्यता फो मामने रखेगा 1 

--श्रापके व्यवहार सान की पृरद्धि मे सायक 
शोगा 

--श्रापङो संस्कृत की सरलता श्रीर् भद्रता 
का परिय देगा 

श्या ही ग्राहकं बनिए ! वार्पिकिशन्क पांच सपण ! 

प्राचि स्पान्-- ॥ 
बातमम्कृत् क्ायालयः 

श्रागत सद, पाटङोपर, चम्पट्-ज> 

दन्नी भाया 

८०, कोरला रोर. म दिन्ती- 



यस्माकं प्रकाशनानिं 

छाग रोड, बारकोपर, वम्बई.७५ 
दित्ली शावा 
+ २०; फरोटला रोड, नरं दिन्ती-र 

पकस भरतैः मूत्यम् 
इष्न.ष. 
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